Česká školní inspekce
Plzeňský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Č. j. ČŠIP-696/10-P

Název kontrolované osoby:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

Sídlo:

Koterovská 85, 326 00 Plzeň

IČO:

49 774 301

Identifikátor:

600 009 491

Právní forma:

Příspěvková organizace

Zastoupená:

Ing. Vladimírem Šípkem, ředitelem školy

Zřizovatel:

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Místo inspekční činnosti:

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň

Termín inspekční činnosti:

26. října 2010

Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Vyšší
odbornou školou a Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Plzeň, Koterovská 85
podle § 174 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, tj. zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle
příslušných školních vzdělávacích programů v oblasti zjištěných nedostatků Českou školní
inspekcí - následná inspekce.

Hodnocení školy – následná inspekce
Při inspekční činnosti ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole
elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 konané ve dnech 8. – 14. dubna 2010 (viz
Inspekční zpráva čj. ČŠIP-340/10-P) byly zjištěny nedostatky ve Školních vzdělávacích
programech (ŠVP).
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Č. j.: ČŠIP-696/10-P

Následnou kontrolou bylo zjištěno, že většina zjištěných nedostatků v ŠVP byla
odstraněna. Učební osnovy předmětů se průběžně upravují v návaznosti s ověřováním
konkrétní výuky.

Závěry, celkové hodnocení školy
Následná inspekce ověřila, že škola reagovala na zjištěné nedostatky, odstranitelné
byly napraveny a v ŠVP jsou prováděny postupné úpravy v rámci jeho ověřování.

Přílohy inspekční zprávy
Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo.

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, Koperníkova 26, 301 00 Plzeň
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 v Plzeňském inspektorátu České školní inspekce.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
V Plzni dne 27. října 2010

(razítko)

Ing. Mgr. Ivan Veselý, školní inspektor

Ing. Ivan Veselý v. r.

Mgr. Jarmila Mrázková, školní inspektorka

Jarmila Mrázková v. r.

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
V Plzni dne 27. října 2010

(razítko)

Ing. Vladimír Šípek, ředitel školy

Ing. Šípek v. r.
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Připomínky ředitele školy/školského zařízení
Připomínky nebyly podány.

3/4

Plzeňský inspektorát České školní inspekce

Inspekční zpráva
Č. j.:ČŠIP-696/10-P

Příloha Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo
1. Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem pod čj. 190 ze dne 31. května 2001
s Dodatky č. 1 - 4
2. Rozhodnutí ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
školských zařízení vydané MŠMT dne 2. 3. 2009 pod č. j. 4 785/2009-21 s účinností
od 1. 9. 2009 pro Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou
elektrotechnickou, Plzeň, Koterovská 85
3. Školní vzdělávací programy Informační technologie - Informatika v ekonomice a
Informatika v cestovním ruchu, Informační technologie – Správa počítačových sítí,
Elektrotechnika, Technické lyceum

Zpracoval
V Plzni dne 26. října 2010
Ing. Mgr. Ivan Veselý

Ing. Ivan Veselý v. r.

Převzal
V Plzni dne 27. října 2010
Ing. Vladimír Šípek

Ing. Šípek v. r.
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