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Název právnické osoby
vykonávající činnost:
Sídlo:
IČ:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
Zřizovatel:
Místo inspekční činnosti:
Termín inspekční činnosti:

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV., Heverova 191
Heverova 191, Kolín IV., 280 02
48665860
600 007 171
Příspěvková organizace
Ing. Jaromír Kratochvíl
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Heverova 191, Kolín IV., 280 02
8. a 9. listopad 2011

Předmět inspekční činnosti
Inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Získávání a analyzování informací o zajištění
podmínek, průběhu a výsledků zkoušek znalosti českého jazyka pro účely získání povolení
k trvalému pobytu na území České republiky podle § 174 odst. 2 písm. a) školského
zákona.

Aktuální stav školy
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191 (dále škola) vykonává činnost ve střední škole a jazykové škole.
Inspekční činnost byla zaměřena na Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky
(dále jazyková škola nebo JŠ) a na podporu a rozvoj sociální gramotnosti žáků ve středním
vzdělávání ve školním roce 2011/2012.
Vzdělávání v kurzech, které jsou základní organizační jednotkou jazykové školy, není
realizováno již čtvrtým školním rokem. Dle sdělení ředitele školy je důvodem
nedostatečný počet přihlášených uchazečů. Školní vzdělávací program pro jazykovou
školu proto nebyl vypracován. Nejvyšší povolený počet žáků jazykové školy je 75,
naplněnost je 0 %. Škola však pravidelně vyhlašuje zápis a přijímací řízení do jazykových
kurzů a poskytuje informace o státní jazykové zkoušce základní z anglického a německého
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jazyka – základní úroveň. Ve školním roce 2011/2012 mají uchazeči možnost přihlásit se
v kanceláři školy či dálkovým přístupem. Ve školních letech 2009/2010 a 2010/2011
jazyková škola uskutečnila Státní jazykové zkoušky (základní) podle Společného
evropského referenčního rámce (dále SERR) úrovně B1 z anglického jazyka.
Zkoušky z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu cizince podle SERR úroveň
A1 realizuje škola již čtvrtým školním rokem.
Změny v předpokladech školy ke vzdělávání od poslední inspekční činnosti (prosinec
2010) nenastaly.
Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu
programu (dále ŠVP)
Ve školním roce 2010/2011 uspělo u Státní jazykové zkoušky z anglického jazyka základní
úrovně (podle SERR B1) devět uchazečů (úspěšnost 100 %), ve školním roce 2009/2010
šest uchazečů (úspěšnost 87 %). Žádný z nich nebyl žákem školy ani nenavštěvoval kurz
pořádaný školou. Ve srovnání se školním rokem 2009/2010 byl zájem o složení státní
jazykové zkoušky ve školním roce 2010/2011 vyšší o 30 %.
Výrazné zvýšení zájmu zaznamenala jazyková škola u cizinců – uchazečů o složení
Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice (dále zkouška z ČJ).
Ve školním roce 2010/2011 vzrostl zájem oproti školnímu roku 2009/2010 o 740 %,
úspěšnost poklesla o 12,5 %. Ze 182 cizinců - uchazečů o získání ve školním roce
2010/2011 jich uspělo 152 (83,5 %), rovněž žádný z uchazečů nebyl školou vzděláván.
Inspekční tým provedl monitoring zkoušky z ČJ, a to registraci uchazečů, písemnou část
zkoušky (čtení, psaní, poslech), ústní zkoušku před zkušební komisí a vydání Osvědčení
o znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR (dále
osvědčení) úspěšným uchazečům. Zkoušky se zúčastnilo 16 uchazečů, z nichž uspělo 14
(88 %). V průběhu zkoušky se nevyskytly žádné mimořádné události. Ve školním roce
2011/2012 do doby inspekční činnosti složilo úspěšně zkoušku z ČJ 82 (82 %) cizinců
ze 100 uchazečů, kteří zkoušku z ČJ konali.
V rámci tematického zjišťování zaměřeného na podporu a rozvoj sociální gramotnosti žáků
byla posuzována vzdělávací strategie školy v předmětné oblasti. Zaměřena byla na obor
vzdělání Strojírenství. Žáci 3. ročníku se zúčastnili ankety České školní inspekce,
uskutečnily se hospitace společensko-vědních předmětů a rozhovory s jejich vyučujícími.
Škola realizuje vzdělávací strategii v předmětné oblasti zejména prostřednictvím působení
metodického orgánu pro všeobecně vzdělávací předměty, začleňováním průřezových témat
do výuky podle školního vzdělávacího programu, spoluprací s kulturními zařízeními
a firmami. Přínosem ke zvyšování sociální gramotnosti žáků byla v období 2008-2011
i účast zletilého žáka ve školské radě. Třídní samosprávy fungují na běžné úrovni. Žádná
z disponibilních hodin učebního plánu ŠVP však nebyla využita pro výuku společenskovědního předmětu. Zhlédnutá výuka probíhala v příznivé atmosféře. Vhodná motivace
žáků pestrými formami a metodami práce, efektivním využitím didaktické techniky
a učebních pomůcek se odrazily ve vysokém podílu žáků na tvorbě vyučovací jednotky
a jejich dobrých sociálních dovednostech.
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Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona
Činnost posuzované jazykové školy je v souladu se zápisem v rejstříku škol a školských
zařízení. Škola sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Jazykové
zkoušky probíhají ve dvou učebnách, z toho je jedna multimediální. Obě jsou vybaveny
počítačem, datovým projektorem a CD přehrávačem. Pro potencionální jazykovou výuku
v JŠ má škola připraveny další dvě specializované jazykové učebny.
Personální obsazení JŠ je provázáno s ostatními součástmi školy. Ředitel školy splňuje
všechny předpoklady pro výkon funkce. Jazykové zkoušky zajišťuje osm pedagogických
pracovníků, z toho tři externisté. Všichni pracují na základě dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní činnosti. Jejich průměrný věk je 51 roků. Pět z nich splňuje
podmínky odborné kvalifikace. Nikdo z nich není začínajícím učitelem do tří let praxe.
Škole se podařilo získat rodilého mluvčího, který se podílí na realizaci státních jazykových
zkoušek. V případě obnovení činnosti jazykových kurzů je škola připravena rozšířit počet
učitelů jazyků.
Škola je aktivní v zapojování do projektů, např. se v rámci Středočeského kraje zúčastňuje
projektu MŠMT ČR Přeměna střední školy v centrum celoživotního vzdělávání, jehož
účelem je příprava vzdělávacích aktivit pro veřejnost.
Výnosy jazykové školy pozitivně ovlivňují hospodaření školy.

Závěry, celkové hodnocení školy
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol. Posuzovaná
jazyková škola ve sledovaném období nerealizovala výuku, tj. jazykové kurzy, z důvodu
nízkého zájmu veřejnosti. Pravidelně však informuje o možnostech vzdělávání v cizích
jazycích a vyhlašuje zápis a přijímací řízení do jazykových kurzů.
Jazyková škola pravidelně pořádá Státní jazykové zkoušky základní úrovně z anglického
jazyka, ve sledovaném období se zájem o ně zvýšil. Rovněž se rozšířila i činnost jazykové
školy zaměřená na cizince – zájemce o získání osvědčení o zkoušce z ČJ. Škola
ve sledovaném období nevzdělávala žádného z přihlášených zájemců o složení
jazykových zkoušek.
Předpoklady posuzované jazykové školy ke vzdělávání podle požadavků školského
zákona jsou na požadované úrovni. Škola je připravena zabezpečit potenciální výuku
žáků v kurzech jazykové školy.
Škola rozvíjí sociální gramotnost žáků středního vzdělávání na průměrné úrovni.

Přílohy inspekční zprávy
Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo.
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Poučení
Podle § 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné
připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, 28.
října 24, 261 02 Příbram VII., případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9)
nebo na e-podatelnu (csi.s@csicr.cz).
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zařízení, jichž se týká, a ve Středočeském inspektorátu České školní
inspekce.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
V Příbrami dne 5. 12. 2011

(razítko)

Mgr. Marie Richterová, školní inspektorka

Marie Richterová, v. r.

Ing. Jan Kejklíček, školní inspektor

Jan Kejklíček, v. r.

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
V Kolíně dne 7. 12. 2011

(razítko)

¨
Ing. Jaromír Kratochvíl, ředitel školy

Jaromír Kratochvíl, v. r.
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Připomínky ředitele školy
Připomínky nebyly podány.
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