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KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ
Předmětem následné orientační inspekce byla kontrola přijatých opatření k odstranění
nedostatků, zjištěných při orientační inspekci, konané ve dnech 14. - 15. dubna 1999,
uvedených v inspekční zprávě č. j. 024 133/99-5085 ze dne 14. května 1999 a v protokolu
o kontrole č. j. 024 134/99-5085 ze dne 14. května 1999.
Inspekční kontrolou bylo zjištěno
 Ředitel školy dodatečně požádal MŠMT ČR prostřednictvím Školského úřadu Kladno
o zařazení studijního oboru Obchodník (dobíhající stupňovitý obor) do Rozhodnutí MŠMT
ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Školský úřad
Kladno doporučil MŠMT ČR úpravu rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení pod č. j. 2875/99.
 Pro studijní obor Poštovní manipulant byla stanovena týdenní hodinová dotace v souladu
s platnými učebními osnovami MŠMT ČR dne 3. 6. 197, č. j. 22 479/97-71.
 Výuka studijního oboru Podnikání v oborech obchodu a služeb je realizována dle
upraveného učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne 8. července 1999 a uvedeného
pod č. j. 24818/99-23. Úprava učebního plánu umožní žákům jmenovaného studijního
oboru dokončit studium ve třídě kombinované se studijním oborem Společné stravování.
 Dodatečně byly doplněny chybějící pracovní smlouvy u zaměstnanců, kteří vykonávali
souběžný pracovní poměr.
 Protokoly o komisionální zkoušce byly doplněny o podpisy členů zkušební komise.
 Katalogové listy byly doplněny o chybějící známky prospěchu ve vyučovacím předmětu
anglický jazyk.
 Bylo zrušeno vybírání finančního příspěvku od žáků na hygienické potřeby
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ










Inspekční zpráva č. j. 024 133/99-5085
Protokol o kontrole č. j. 024 134/99-5085
Vyjádření Školského Úřadu Kladno a doporučení úpravy rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, č. j. 287/99
Rozpracování učebního plánu studijního oboru Poštovní manipulant na celou délku studia
Schválení upraveného učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne 8. července 1999
a uvedeného pod č. j. 24818/99-23.
Pracovní smlouvy zaměstnanců, kteří vykonávali ve školním roce 1998/99 souběžný
pracovní poměr
Protokoly o komisionální zkoušce
Katalogové listy
Učební plán studijního oboru Obchodník (Vydalo MŠMT ČR dne 23. května 1994,
uvedeno pod č. j. 337 172/94 - 74.
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ZÁVĚR
Následnou orientační inspekcí bylo zjištěno, že nedostatky zjištěné při orientační inspekci,
konané ve dnech 14. - 15. dubna 1999, uvedené v inspekční zprávě č. j. 024 133/99-5085 ze
dne 14. května 1999 a v protokolu o kontrole č. j. 024 134/99-5085 ze dne 14. května 1999
byly odstraněny.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektorka

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Vladislava Coufalová

Vladislava Coufalová v. r.

V Praze dne 29. září 1999

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 4. 10. 1999
Razítko

Vlastimil Filip v. r.

Vlastimil Filip

Podpis ředitele

Předmětem inspekce bylo 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: ŠÚ Kladno
Zřizovatel: MČMT ČR

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
1999-11-15
1999-11-15

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Nebyly podány.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
035 204/99-5085
035 205/99-5085

