ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Střední Čechy

Inspekční zpráva

Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566
K učilišti 2566, 276 01 Mělník
Identifikátor školy: 600 170 161
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Malá Strana
Školský úřad Mělník, nám. Míru 30, 276 01 Mělník
Termín konání orientační inspekce: 5. dubna 2000

Čj.
Signatura

Š 10 1999

034 96/2000-5075
nc3gt202

HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ
Následná orientační inspekce sledovala, jaká opatření přijal a realizoval ředitel školy
k odstranění nedostatků uvedených v Inspekční zprávě čj. 034 120/99 5075 ze dne 28. září
1999 a navazujícím Protokolu o kontrole čj. 034 121/99 5075 ze dne 28. září 1999.
Uvedená inspekční zpráva ve svém závěru konstatuje, že ředitel školy odstranil nedostatky
uvedené v bodech 1, 3 a 4 předchozí Inspekční zprávy čj. 033 146/98-3005 ze dne 23. října
1998. Neodstraněn však zůstal bod č. 2, neboť škola i ve školním roce 1999/2000 nedodržuje
podmínky zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení uvedené v zákoně
ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
neboť v seznamu studijních a učebních oborů (§ 13a odst. (3) d) výše citovaného zákona)
uvedených v Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 24 423/98-21 není u studijních oborů 23-43-L
Strojírenská výroba, 506 Provozní technika (JKOV 24-18-4/00) a 63-42-L Administrativa, 502
Technickohospodářské a správní činnosti (JKOV 64-28-4/00) uvedena externí forma studia,
kterou škola používá k výuce 32 žáků.
Na základě tohoto závažného zjištění, neboť 24 ze 32 žáků by mělo ve školním roce
1999/2000 konat maturitní zkoušku, byli ředitel školy a ředitel Školského úřadu Mělník
požádáni o přijetí opatření k odstranění zjištěného nedostatku.
Ředitel školy nepodal připomínky k inspekční zprávě ani námitky k protokolu o kontrole a dne
26. 10. 1999 informoval ČŠI o přijetí opatření v podobě žádosti o změnu neschválené externí
formy studia na dálkovou.
Ředitel Školského úřadu Mělník informoval ČŠI 12. 1. 2000, že požádal MŠMT o schválení
inkriminovaných oborů v ISŠT Mělník.
Ke dni konání této orientační následné inspekce však přetrvává stav popsaný v závěru
Inspekční zprávy čj. 034 120/99 5075 ze dne 28. září 1999 a navazujícím Protokolu o kontrole
čj. 034 121/99 5075 ze dne 28. září 1999. Kontrolou katalogových listů žáků sledovaných
studijních oborů bylo zjištěno, že ve 2. ročníku studijního oboru 23-43-L Strojírenská výroba,
506 Provozní technika (JKOV 24-18-4/00) tři žáci ukončili studium a ve studiu jich pokračuje
pět. Ve třetím ročníku oborů 23-43-L Strojírenská výroba, 506 Provozní technika (JKOV 2418-4/00) a 63-42-L Administrativa, 502 Technickohospodářské a správní činnosti (JKOV 6428-4/00) pokračují 24 žáci, z nichž však v pololetí tohoto školního roku 10 neprospělo.
Nedostatek uvedený v předchozí výše citované inspekční zprávě a protokolu o kontrole
nebyl odstraněn a řízení školy není v souladu se zákonem ČNR č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ






Inspekční zpráva čj. 034 120/99 5075 ze dne 28. září 1999
Protokol o kontrole čj. 034 121/99 5075 ze dne 28. září 1999
Inspekční zpráva čj. 033 146/98-3005 ze dne 23. října 1998
Protokol o kontrole čj. 033 147/98-3005 ze dne 23. října 1998:
Námitky ředitele školy proti protokolu o kontrole čj. 033 147/98-3005 ze dne 30. října
1998
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Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 24 423/98-21 ze dne 31. srpna 1998 o zařazení do sítě škol
Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 22 782/98-21 ze dne 31. srpna 1998 o zamítnutí externí formy
studia ve studijních oborech 23-43-L Strojírenská výroba, 506 Provozní technika (JKOV
24-18-4/00) a 63-42-L Administrativa, 502 Technickohospodářské a správní činnosti
(JKOV 64-28-4/00)
Povinná dokumentace školy dle § 38a odst. (1) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů - katalogové listy
Dopis ředitele ISŠT Mělník zn. 1166/99 ze dne 26. 10. 1999
Dopis ředitele Školského úřadu Mělník zn. 6/2000 ze dne 10. 1. 2000

ZÁVĚR
Nedostatky uvedené v Inspekční zprávě čj. 034 120/99 5075 ze dne 28. září 1999
a navazujícím Protokolu o kontrole čj. 034 121/99 5075 ze dne 28. září 1999 nebyly dosud
odstraněny a škola tak nedodržuje podmínky zařazení do sítě škol, předškolních zařízení
a školských zařízení uvedené v zákoně ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů, neboť v seznamu studijních a učebních oborů
(§ 13a odst. (3) d) výše citovaného zákona) uvedených v Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 24
423/98-21 není u studijních oborů 23-43-L Strojírenská výroba, 506 Provozní technika
(JKOV 24-18-4/00) a 63-42-L Administrativa, 502 Technickohospodářské a správní
činnosti (JKOV 64-28-4/00) uvedena externí forma studia, kterou škola používá k výuce
dvaceti devíti žáků.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a jméno školního inspektora

Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jaroslav Chrpa

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

V Mladé Boleslavi dne 12. dubna 2000
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Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 21. 4. 2000

Razítko

Ředitel školy

Podpis

Ing. Miloslav Mejzr

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

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-08-16
2000-08-16

Školský úřad
Zřizovatel
Připomínky ředitele školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
--Nebyly podány.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
034 171/2000-5075
034 172/2000-5075

