ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Olomouc

Inspekční zpráva

Speciální škola DC 90, s.r.o.
Nedbalova 35, 772 00 Olomouc - Topolany
Identifikátor: 600 026 671
Zřizovatel: Dětské centrum 1990 se sídlem v Olomouci
Nedbalova 36, 772 00 Olomouc - Topolany
Školský úřad Olomouc, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Termín konání následné inspekce: 15. a 17. května 2000

Čj.
Signatura

Š 09 1999

132 262/00-005006
nm2zt207

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Následná inspekce byla zaměřena na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných při komplexní
inspekci konané ve dnech 13. - 19. května 1999 (Inspekční zpráva čj. 132 434/99-005006),
které byly uvedeny v Protokolu o kontrole čj. 132 470/99-005006.
Se závěry komplexní inspekce byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na schůzi pedagogické
rady konané dne 7. června 1999. O odstranění nedostatků zaslala ředitelka školy zprávu ČŠI
dne 8. června 1999.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI
1. Porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších úprav. Výuka všeobecně
vzdělávacích předmětů (matematiky, českého jazyka a občanské výchovy) v odborném
učilišti neprobíhala podle učebních osnov platných pro tento typ školy (čj. 20 799/91-23).
Kontrolou třídních knih a tematických plánů bylo zjištěno, že ve školním roce 1999/2000
probíhá v odborném učilišti výuka podle platných učebních osnov pro všeobecně
vzdělávací předměty. Nedostatek byl odstraněn.
2. Porušení ustanovení § 38a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších úprav. Povinná
dokumentace školy nebyla vedena na předepsaných tiskopisech (nepovinné předměty).
Evidence nepovinných předmětů je vedena na předepsaných tiskopisech. Nedostatek byl
odstraněn.
3. Porušení ustanovení § 7 písm. e) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších úprav. O osvobození žáka od povinnosti docházet do
školy a osvobození od povinné školní docházky rozhoduje školský úřad, nikoliv ředitelka
školy.
Při osvobození žáka od povinnosti docházet do školy a osvobození od povinné školní
docházky je žádán o vydání příslušného rozhodnutí školský úřad. Nedostatek se již
neopakoval.
4. Porušení ustanovení § 45b písm. a) zákona 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve
znění pozdějších úprav. Ve speciální mateřské škole nebyly zavedeny evidenční listy dětí.
Evidenční listy dětí ve speciální mateřské školy jsou zavedeny u všech zařazených dětí.
Nedostatek byl odstraněn.
5. Porušení ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 127/1997 Sb., o speciálních
školách a speciálních mateřských školách. Krácením celkové doby vyučovacího dne při
odborném výcviku nebyla v prvních, druhém a třetích ročnících obou učebních oborů
dodržena délka vyučovací hodiny v trvání 60 minut.
Z předložené organizace odborného výcviku vyplývá, že délka vyučovací hodiny žáků
odborného učiliště je stanovena na 60 minut. Nedostatek byl odstraněn.
6. Porušení ustanovení § 5 odst. 4, 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování
studia ve středních školách a učilištích. Ve školním roce 1997/1998 konali žáci praktické
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školy závěrečné zkoušky v rozporu s výše uvedeným právním předpisem. Navíc konali
písemnou zkoušku a ústní zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Kontrolou povinné dokumentace závěrečných zkoušek konaných ve školním roce
1998/1999 bylo zjištěno, že žáci v souladu s § 5 odst. 4, 5 vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, vykonali pouze
praktickou a teoretickou zkoušku z odborných předmětů. Nedostatek se již neopakoval.
7. Porušení ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování
studia ve středních školách a učilištích. V souladu s výše uvedeným předpisem nebyl
předsedou zkušební komise ve školním roce 1997/1998 při závěrečných zkouškách
v praktické škole jmenován pracovník z jiné střední školy. Tuto funkci vykonala zástupkyně
ředitelky školy.
Kontrolou povinné dokumentace závěrečných zkoušek konaných ve školním roce
1998/1999 bylo zjištěno, že v souladu s § 23 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, byl předsedou
zkušební komise jmenován pedagogický pracovník z jiné střední školy. Nedostatek se již
neopakoval.

DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ









Změnou Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení čj. 31 807/99-21 došlo s účinností od 1. ledna 2000 ke změně
charakteru všech sdružených škol. S výjimkou základní školy jsou všechny ostatní školy
organizovány pro děti a žáky s více vadami.
Zástupkyně ředitelky školy, která byla v době konání komplexní inspekce pověřena jejím
řízením, byla do funkce ředitelky jmenována k 1. září 1999.
V souladu se závěry komplexní inspekce ČŠI navrhla provedení finanční kontroly.
Školským úřadem v Olomouci byla kontrola čerpání finančních prostředků ze státního
rozpočtu provedena 27. - 28. července 1999 a následně 17. - 18. dubna 2000. V oblasti
majetkoprávních vztahů mezi školou a občanským sdružením došlo k nápravě. Dne
22. července 1999 byly uzavřeny smlouvy o podnájmu a nájmu nebytových prostor
a smlouva o nájmu movitých věcí.
Do organizační struktury byl začleněn ekonomicko-správní úsek, činnosti zabezpečují
administrativní pracovnice (trvalý pracovní poměr), hospodářka a mzdová účetní (dohoda
o provedení práce). Metodické orgány nejsou dosud ustanoveny, ze zápisů pedagogické
rady odborného učiliště a praktické školy vyplývá, že v tomto školním roce byly
projednávány spíše záležitosti organizačního charakteru. Vedení pedagogických pracovníků
školy v oblasti metodické práce není ve škole systematicky zabezpečeno, probíhá pouze
neformálně .
Na základě doporučení ČŠI škola vypracovala návrh nových učebních dokumentů pro obor
28-57-E/001 Keramické práce, které lépe vyhovují potřebám a možnostem žáků s více
vadami i materiálně-technickým podmínkám a vybavení školy. Materiál byl projednán
s pracovníky Výzkumného ústavu odborného školství, MŠMT ČR a školami vyučujícími
stejný obor. Po dohodě všech zúčastněných bude podle tohoto návrhu provedena úprava
obsahu dosud platných učebních osnov odborných předmětů.
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Kontrolou rozvrhu hodin bylo zjištěno, že v 1. ročnících odborného učiliště učebních oborů
28-57-E/001 Keramické práce a 41-52-E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce
není dodržen týdenní počet hodin stanovený platnými učebními plány pro jednotlivé obory.
Povolená úprava těchto plánů v rozsahu 10 % byla provedena v odborném výcviku. Snížení
týdenní dotace počtu hodin odborného výcviku však nebylo využito k posílení jiných
povinných předmětů učebních plánů, tím byla v těchto ročnících zkrácena celková týdenní
hodinová dotace o tři vyučovací hodiny. Dále bylo kontrolou třídní knihy a vysvědčení
třídy II. Z (obor 41-52-E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce) zjištěno, že
výuka neprobíhá dle platného učebního plánu (učební dokumenty
čj. 20 359/95-24). V rozporu s ním je ve 2. ročníku vyučován v rozsahu jedné vyučovací
hodiny týdně volitelný předmět estetika, čímž došlo k překročení celkového týdenního
počtu vyučovacích hodin povinných předmětů. Učební plán neumožňuje škole zařadit
volitelný předmět.
Kontrolou organizace praktického vyučování bylo zjištěno, že ve všech ročnících oboru
78-61-D/001 Praktická škola tříletá je nesprávně stanovena délka vyučovací hodiny
praktických cvičení, a to na 60 minut.
Způsob sledování plnění učebních osnov odborného výcviku se od komplexní inspekce
zlepšil, je přehledný a dostatečně vypovídá o absolvování stanovených tematických celků
jednotlivými žáky.
Na odloučeném pracovišti se částečně zlepšily prostorové a materiálně-technické
podmínky. Pro výuku byla vyčleněna další učebna. Nákupem schodolezu zřizovatel vyřešil
nepříznivou situaci v absenci výtahového zařízení pro imobilních děti a žáky. V odborném
učilišti byl doplněn fond učebnic podle aktuálního počtu žáků.
V souladu s Plánem dalšího vzdělávání a odborného růstu pedagogických pracovníků na
školní rok 1999/2000 jsou pracovníkům ze strany vedení školy vytvářeny vhodné
podmínky ke kvalifikačnímu růstu. V současné době si doplňují pedagogickou a odbornou
způsobilost dvě vyučující, studium speciální pedagogiky a doplňkové pedagogické studium
zahájí od školního roku 2000/2001 tři vyučující.
V průběhu následné inspekce se uskutečnily dvě hospitace v předmětu český jazyk
a literatura a občanská výchova u žáků odborného učiliště obou vyučovaných oborů.
V plánování a přípravě došlo ke zkvalitnění časového rozvržení učiva, náležitá pozornost je
věnována propojení jednotlivých složek předmětu. Literární i občanská výchova směřuje
k rozvíjení osobnosti žáků a jejich vyjadřovacích schopností. Zvolené metody a formy
práce odpovídaly výukovým cílům i individuálním schopnostem žáků. Motivace žáků
vycházela z jejich osobních zkušeností, učitelka využívala mezipředmětové vztahy, vhodně
učivo aktualizovala. Výuka obou předmětů je zabezpečena začínající učitelkou bez odborné
způsobilosti pro tento typ školy. Kvalita výuky nebyla touto skutečností nepříznivě
ovlivněna.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ




Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
čj. 31 807/99-21 ze dne 22. listopadu 1999
Učební dokumenty vyučovaných oborů odborného učiliště (čj. 20 147/95-24,
čj. 20 359/95-24, čj. 20 799/91-23) a praktické školy (22 583/96-24)
Doklad o jmenování do funkce ředitelky školy, který vystavil zřizovatel dne 1. září 1999
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Žádost ředitelky školy adresovanou Školskému úřadu Olomouc ze dne 27. března 1999
(změna formy vzdělání žákyně pomocné školy)
Protokoly o kontrole provedené Školským úřadem Olomouc č. 12/1999 ze dne 3. srpna
1999 a č. 21/2000 ze dne 19. dubna 2000
Zápisy ze schůzí pedagogické rady za školní rok 1999/2000
Plán dalšího vzdělávání a odborného růstu pedagogických pracovníků na školní rok
1999/2000
Záznamy o práci v nepovinných předmětech: sportovní hry, dějiny keramiky a estetická
výchova (obor keramické práce)
Třídní knihy tříd I. K, II. K (2. a 3. ročník), I. Z, II. Z, I. PrŠ (1. ročník se zaměřením na
práce v zahradnictví), I. PrŠ (1. - 3. ročník se zaměřením na péči o rodinu a vedení
domácnosti)
Vysvědčení žáků třídy II. Z
Tematické plány učiva předmětů matematika, český jazyk a občanská výchova (odborné
učiliště)
Rozvrh hodin a časový rozvrh praktického vyučování pro školní rok 1999/2000
Protokol o závěrečné zkoušce a Kontrolní list o závěrečné zkoušce pořadové číslo 3 ze dne
17. června 1999
Deníky evidence odborného výcviku třídy I. Z a I. K

ZÁVĚR




Nedostatky uvedené v protokolu o kontrole čj. 132 470/99-005006 byly odstraněny nebo
se již v tomto školním roce neopakovaly. V rámci následné orientační inspekce však byly
v dodržování právních předpisů opět zjištěny nedostatky. Kvalita řízení zůstává na
průměrné úrovni.
V podmínkách a průběhu výuky došlo ke zlepšení situace školy. Zkvalitnily se prostorové
podmínky na odloučeném pracovišti, trvalá pozornost je věnována doplňování předepsané
kvalifikace pedagogických pracovníků především v odborném učilišti a praktické škole.

Na základě zjištěných skutečností je celkově škola hodnocena jako průměrná.
Efektivitu čerpání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu posuzoval
Školský úřad v Olomouci, závěry jsou uvedeny v protokolech o kontrole.

Inspekční zpráva - str. 5

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Vojtěch Chromeček

Chromeček v. r.

Členka týmu

Mgr. Lenka Zedková

Lenka Zedková v. r.

V Olomouci dne 19. května 2000

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 19. května 2000
Razítko

Lattová v. r.

Ing. Jitka Lattová

Podpis ředitelky

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.

Hodnotící stupnice
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Ještě vyhovující
Nevyhovující
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.
Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Olomouc
Zřizovatel Dětské centrum 1990
Nedbalova 36
772 00 Olomouc - Topolany

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-06-05
2000-06-05

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
Mazačová v. r.
132 300/00

Připomínky ředitelky školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
--Připomínky nepodány
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