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z tematické inspekce
Střední odborné učiliště obchodní, Kladno,
nám. Edvarda Beneše 2353
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Střední odborné učiliště obchodní, Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353 má dle Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení kapacitu 436 žáků. Ve
druhém pololetí školního roku 2001/2002 studuje v 15 třídách celkem 366 žáků. Škola
zaměstnává 21 interních pedagogů, 8 mistrů odborného výcviku a 2 externí vyučující.
Pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do činnosti čtyř metodických komisí.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Způsob a kvalita zpracování rámcových plánů DVPP
Ve spolupráci s předsedy metodických sdružení zpracovali vedoucí pracovníci školy plány
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na období školních let 1998/1999,
1999/2000, 2000/2001 a 2001/2002. Krátkodobé plány personálního rozvoje pedagogických
pracovníků jsou zpracovány v souladu s metodickými pokyny ministra školství, mládeže
a tělovýchovy. Dlouhodobá koncepce vzdělávání vzhledem k navrhovanému sloučení školy se
střední odbornou školou nebyla zpracovávána. V plánu dalšího vzdělávání byly zahrnuty
rovnoměrně všechny skupiny učitelů. Celému pedagogickému sboru je ve školním roce
2001/2002 určen kurz výpočetní techniky ke zvýšení počítačové gramotnosti, který má
návaznost na plánované změny ve vnitřním informačním systému.

Hodnocení plnění plánů DVPP
Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou do systému dalšího vzdělávání zapojeni, vedení školy
jejich účast na vzdělávacích akcích podporuje. Plán dalšího vzdělávání je plněn, velmi často je
rozšiřován o další akce ze široké nabídky pedagogických center, asociací a vzdělávacích
agentur. Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci akreditovaných programů bylo
financováno z účelových prostředků přidělených ze státního rozpočtu a škola využila též
prostředky z ONIV k úhradě některých akcí pořádaných profesními sdruženími, asociacemi
a instituty.
HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DVPP
Hodnocení efektivnosti čerpání účelových prostředků přidělených ze státního rozpočtu
na DVPP
Porovnáním dokumentace školou zpracované pro potřeby tematické inspekce s výkazem Škol
(MŠMT) P1-04, byl zjištěn v roce 1999 průměrný počet pedagogických pracovníků 26,84,
v roce 2000 to bylo 26,90 a v roce 2001 byl průměrný počet pedagogických pracovníků 27,73.
Kontrolou bylo zjištěno, že podklady zhotovené školou byly v souladu s vykázanými údaji
v účetních výkazech. Střední odborné učiliště obchodní Kladno obdrželo účelové finanční
prostředky na DVPP ze státního rozpočtu na rok 1999 v částce 17.000 Kč. Celkem bylo
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čerpáno 34.330 Kč, rozdílná částka 17.330 Kč byla čerpána z prostředků ONIV. V roce 2000
byla přidělena škole na DVPP ze státního rozpočtu finanční částka 14.000 Kč, z provozu školy
bylo čerpáno 17.607 Kč. V roce 2001 byla vyčerpána částka 14.540 Kč, přidělená v průběhu
roku. Střední odborné učiliště obdrželo ještě v závěru kalendářního roku 2001 dle úpravy
o rozpočtu k 8. říjnu 2001 navýšení finančních prostředků přidělených účelově na DVPP na
celkovou částku 31.735 Kč. Tuto navýšenou částku ve výši 17.195 Kč škola vrátila zpět do
státního rozpočtu s odůvodněním, že není organizačně možné ji za tímto účelem do konce
kalendářního roku vyčerpat. Průměrná částka vynaložená na vzdělávání jednoho pedagoga
v roce 2001 je z tohoto důvodu nižší než za srovnatelné období kalendářních let 1999 a 2000.

Rok 1999 a 2000
Rok

sloupec a)
1999
2000

Čerpání finančních Počet pedagogických Průměrná částka
prostředků na DVPP pracovníků
čerpaná na
pedagoga
(údaje v celých Kč)
(údaje v celých Kč)
sloupec b)
sloupec c)
sloupec d)
34.330
26,8
1.281
31.607
26,9
1.175

Rok 2001
Čerpání finančních
prostředků na DVPP
(v celých Kč)
celkem
z toho:
účelově
přidělených
sloupec e) sloupec f)
14.540
14.540

Čerpání kryto z

(v celých Kč)
účelově
ostatních
přidělených zdrojů
prostředků
sloupec g)
sloupec h)
14.540
-

Počet
Průměrná částka
pedagočerpaná na 1 pedagoga
gických
pracovníků
(v celých Kč)
celkem
z účelově
přidělených
prostředků
sloupec i)
sloupec j) sloupec k)
27,73
524
524

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ




Plány práce školy (1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002).
Plány práce metodických komisí (1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002).
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Přehled vzdělávacích kurzů, kterých se pedagogové zúčastnili v letech 1999, 2000, 2001.
Výroční zprávy o činnosti školy (1998/1999, 1999/2000, 2000/2001).
Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství výkaz Škol
(MŠMT) P1-04 za kalendářní rok 1999, 2000 a 2001.
Protokol o rozpočtu - poslední úprava k 6. říjnu 1999, k 15. listopadu 2000 a k 26.únoru
2001.
Pokladní doklady, týkající se DVPP v roce 1999, 2000 a 2001.
Faktury došlé, vztahující se k DVPP v roce 1999, 2000 a 2001.
Podkladová inspekční dokumentace vyhotovená školou.
Úprava rozpočtu k 8. říjnu 2001.

ZÁVĚR

Vzdělávacích akcí se pravidelně zúčastňuje velké procento pedagogických pracovníků. Při
schůzkách metodických komisí si nově načerpané poznatky mezi sebou učitelé předávají.
V oblasti školského managementu se vzdělává ředitel školy i jeho zástupkyně. Učitelé
vyučující cizí jazyky si svoji kvalifikaci rozšiřují formou pravidelně pořádaných akcí.
Mnoha seminářů a akcí s odbornou tématikou se zúčastňují i vyučující odborných
předmětů. Ve Středním odborném učilišti obchodním v Kladně je vysoká účast
pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích s kulinářskou tématikou. Vyučující
tohoto oboru navštěvují ve velké míře vzdělávací akce, týkající se gastronomie a poznatky
předávají ve výuce svým žákům. Pro dosažení vyšší úrovně vzdělání a k prohloubení
odborných znalostí učitelů financovala škola další vzdělávací akce z ONIV. Škola pořádá
v prostorách odborných učeben vzdělávací kurzy za účasti vyhlášených odborníků. Česká
pošta s.p. organizuje pro vyučující odborných předmětů oboru poštovní manipulant
pravidelné vzdělávací semináře.
V kontrolovaném období nebylo zjištěno neefektivní vynakládání finančních prostředků
přidělených účelově ze státního rozpočtu na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Ivana Nová

...........................................

Další zaměstnanec ČŠI:
Člen týmu

Hana Vejdovská

V Kladně dne 15. února 2002
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Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 15. 02. 2002
Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Vlastimil Filip, ředitel školy

...........................................
podpis

Předmětem tematické inspekce bylo zhodnocení dílčí 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. 7 téhož zákona může ředitel(ka) 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
Průměrný
Pouze vyhovující
Nevyhovující

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Plní, je v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Zřizovatel

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

2002-03-07

023-076/2002

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
-

-

Připomínky nebyly podány
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