Česká školní inspekce
Ústecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
Identifikátor: 600 011 283
Termín konání inspekce: 6. a 7. únor 2007

Čj.

ČŠI-59/07-06

Signatura

bf5fa509

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Střední škola stavební je příspěvkovou organizací, kterou zřídil Ústecký kraj (IČO
70892156). Předmět činnosti organizace je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění. Škola sdružuje vlastní střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.
Kromě pracoviště v Teplicích má škola odloučená pracoviště v Duchově a v Žalanech. Škola
nabízí střední vzdělání v široké škále odborností zaměřených na stavebnictví, strojírenství
a dřevařství. V tomto školním roce se ve škole vyučují tyto obory zakončené závěrečnou
zkouškou:
zámečník (23-51-H/001),
klempíř (23-55-H/002)
automechanik (23-68-H/001),
autoelektrikář (26-57-H/001),
truhlář (33-56-H/001),

instalatér (36-52-H/001),
zedník (36-67-H/001),
obkladač (36-67-H/004),
malířské a natěračské práce (36-57-E/508),

zednické práce (36-67-E/001) a další

Nabídku doplňují obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
stavební provoz (36-44-L/502, dřevařská a nábytkářská výroba (33-42-L/502) a dopravní
provoz (37-41-L/503)
Kapacita školy
Škola/součást

Výpis z rozhodnutí o zařazení
do rejstříku škol

Dle výkazu

Střední škola

cílová 1070

733

Školní jídelna

cílová 510

401

Domov mládeže

cílová 140

86

Škola nepřekračuje nejvyšší povolený počet žáků celkově ani v žádném z vyučovaných
oborů. Kapacita je využita na 68,5 %.

PŘEDMĚT INSPEKCE
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Cíle inspekční činnosti:
1. Soulad zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení dle § 144 odst. 1
písm. b), c), d), g) až j) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
se skutečností.
2. Hodnocení dopadu informačních technologií na výuku a učení.
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INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Soulad zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení se skutečností.
Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 46/15/2001 ze dne 5. září 2001 vydala škole
Zřizovací listinu čj. 59/2001. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje byly vydávány
dodatky, kterými bylo znění zřizovací listiny několikrát pozměněno. Poslední Dodatek (č. 15)
vydala Rada ústeckého kraje na základě usnesení 26/72R/2007 dne 17. 1. 2007. Všechny
platné změny zřizovací listiny jsou ve škole archivovány. Organizace je zřízena na dobu
neurčitou.
Výpisy z rejstříku škol a školských zařízení jsou ve škole v listinné i digitální podobě. Datum
písemného zápisu do školského rejstříku je 1. 1. 2005 a je ze dne 27. 12. 2005. Datum
poslední aktualizace údajů v rejstříku je 3. 1. 2007 (čj. 27760/2006-21). Škola předložila i
předchozí Rozhodnutí MŠMT o změnách v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení. Statutárním orgánem je ředitel školy, který byl jmenován do funkce 15.
12. 1999 a potvrzen ve funkci 14. 9. 2001.
Kontrola statistických výkazů S8-01, Z17-01 a Z19-01 prokázala, že jsou v nich uvedeny
hodnoty v souladu se skutečností platnou k danému datu.
Z další povinné dokumentace byly kontrolovány třídní knihy, výroční zpráva, vedení
evidence žáků, katalogové listy, školní řád, rozvrh hodin, zápisy z pedagogických rad,
protokoly o přijímacím řízení pro školní rok 2006/2007, protokoly o maturitních zkouškách
i závěrečných zkouškách za školní rok 2005/2006, plán práce na školní rok 2006/2007,
záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy.
V kontrolované dokumentaci a formálních náležitostech údajů zapisovaných v rejstříku
škol a školských zařízení nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2. Hodnocení dopadu informačních technologií na výuku a učení
Strategie a plánování
Základním dokumentem je přehledný ICT Plán pro školní rok 2006/2007. Je vypracován
v souladu s metodickým pokynem a je v něm definován současný a cílový stav - konec
školního roku 2006/2007. Na stále širší využívání informačních a komunikačních technologií
ve výuce a permanentní zvyšování informační gramotnosti žáků i učitelů je kladen důraz
i v koncepčních dokumentech školy (plán práce pro tento školní rok, plány dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků).
Personální podmínky
Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výpočetní techniky věnuje vedení
školy velkou pozornost. Stav proškolení pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ v rámci
dalšího vzdělávání dokumentuje následující graf.
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Materiální podmínky
Ve škole jsou 2 počítačové učebny pro žáky, po jedné v Teplicích a na odloučeném pracovišti
v Duchově. Je v nich celkem 22 stanic, dalších pět stanic mají žáci k dispozici v odborné
učebně pro automechaniky. Pedagogickým pracovníkům a vedení školy slouží dalších 43
stanic. Připojení na Internet je bezdrátové pro některé počítače v Duchově, ostatní jsou
připojeny telefonickou linkou. Ve škole je dále 10 dataprojektorů. Všechny počítače pracují
pod operačními systémy Windows. Z dalších instalovaných programů to jsou: MS Office,
výukové programy pro matematiku, český jazyk a cizí jazyky. Veškeré programové vybavení,
které používají žáci i učitelé, je nainstalováno v souladu s autorskými právy a licencemi.
V současné době škola nesplňuje v počtu pracovních stanic pro žáky požadované ukazatele.
Organizování výuky
V prvních ročnících se zjišťuje úroveň informační gramotnosti žáků přicházejících z různých
škol. Kromě předmětů bezprostředně souvisejících s výpočetní technikou jsou počítače
využívány v matematice, českém jazyku a odborných předmětech. Učitelé kromě využívání
komerčních výukových programů vytvářejí i vlastní prezentační programy pro výuku
některých předmětů. V rámci projektu SIPVZ "Počítačová podpora výuky odborných
předmětů pro stavební obory" byly zpracovány učiteli školy prezentace např. pro truhláře
"Výrobní zařízení", pro klempíře "Strojírenská technologie" a další. Velmi časté je rovněž
vyhledávání informací na Internetu. Učebny výpočetní techniky jsou přístupné žákům
i v době mimo výuky.
Rodiče – veřejnost
Pro veřejnost má škola dobře zpracované funkční webové stránky (www.soustavebni.tce.cz),
na kterých se zájemce dozví vše potřebné o možnostech studia ve škole. Samozřejmostí je
možnost komunikace rodičů se školou prostřednictvím elektronické pošty, např.
při omlouvání žáků.
Strategie i plánování v oblasti výpočetní techniky je funkční. V počtu počítačů škola
v současné době nesplňuje požadované ukazatele. Využití výpočetní techniky ve výuce je
limitováno materiálním vybavením a je v současné době na standardní úrovni
Hodnotící stupnice
příklad dobré praxe

standardní stav

rizikový stav

vynikající, příkladné

funkční, běžný stav

podprůměrný stav
vyžaduje změnu v mnoha
oblastech

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Úplné znění zřizovací listiny č.j. 59/2001, kterou vydala Rada Ústeckého kraje svým
usnesením č.j. 38/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006
2. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině č. 59/2001 ze dne 17. 1. 2007 vydaný na základě
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/72R/2007
3. Rozhodnutí MŠMT o změně údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 1. 9. 2007 čj. 27260/2006-21 ze dne 3. 1. 2007
4. Rozhodnutí MŠMT o změně údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 2. 1. 2006 čj. 53/2006-21 ze dne 2. 1. 2006
5. Jmenování do funkce ředitele ze dne 15. 12. 1999, čj. 34803/99-26
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6. Potvrzení Rady Ústeckého kraje ve funkci ředitele ze dne 14. 9. 2001
7. Výkaz S8-01 o střední škole podle stavu 30. 9. 2006
8. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z17-01 dle stavu ke 31. 10. 2006
9. Výkaz o školském ubytovacím zařízení Z19-01 dle stavu k 31. 10. 2006
10.ICT plán
11.Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006
12.Dlouhodobý záměr školy
13.Matrika školy
14.Třídní knihy
15.Rozvrh hodin
16.Zápisy z pedagogických rad
17.Školní řád
18.Protokoly o maturitních a závěrečných zkouškách ve školním roce 2005/2006
19.Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2006/2007
20.www.soustavebni.tce.cz

ZÁVĚR
Mezi údaji zapisovanými v rejstříku škol a školských zařízení a skutečností nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Souhlasí názvy, sídla, identifikační čísla a právní formy zřizovatele
i právnické osoby (školy). Škola nepřekračuje povolený počet žáků celkově ani
v jednotlivých vyučovaných oborech. Kontrolovaná dokumentace je bez závad.
Úroveň informační gramotnosti pedagogických pracovníků je standardní. V oblasti
materiálního vybavení (počet počítačů) škola v současné době nesplňuje požadovaný
standard. Tím je částečně limitováno využití prostředků ICT při výuce. Tyto se využívají
v matematice, českém jazyku a odborných předmětech, pro které učitelé školy vytvářejí
vlastní prezentační programy. Celkově je využití prostředků ICT při výuce hodnoceno jako
standardní.
V Chomutově dne 15. února 2007
Razítko

Složení inspekčního týmu
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Josef Chvosta

Ing. Josef Chvosta v.r.

Člen týmu

PhDr. Bartolomej Javorský

PhDr. B. Javorský v.r.

Člen týmu

Jana Sejvalová

Romana Adámková v.r.

-5-

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) může ředitel školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu
pracoviště, tj.: Česká školní inspekce, T.G. Masaryka 1444, 430 01 Chomutov. Inspekční
zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI
zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsahem inspekční zprávy a že
jsem převzal(a) její originál.

Datum: …………9. 2. 2007………………….
Razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Oto Samsony

Ing. Oto Samsony v.r.
Ředitel nebo jiná osoba
oprávněná jednat za školu/školské
zařízení
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
23. 2. 2007
23. 2. 2007

Zřizovatel
Školská rada

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI
ČŠI-59/07-06
ČŠI-59/07-06

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. podacího deníku ČŠI

Text
Připomínky nebyly podány.
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