Česká školní inspekce
Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium a Střední odborná škola cestovního ruchu Náchod, s. r. o.
Adresa: Smiřických 740, 547 01 Náchod
Identifikátor: 600 012 913
Termín konání inspekce: 14. a 21. května 2007

Čj.
Signatura

ČŠI-465/07-09
bi3za301

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Gymnázium a Střední odborná škola cestovního ruchu Náchod, s. r. o. je organizace, jejíž
právní formou je společnost s ručením omezeným. Místo poskytovaného vzdělávání je na
adrese Smiřických 740, 547 01 Náchod. Zřizovatelem školy jsou Ing. Anna Ptáčková (adresa:
Pavlišovská 180, 547 01 Náchod), která je jako jednatel společnosti jejím statutárním
orgánem, a Petra Hornychová (adresa: Gebauerova 1422/5, 500 02 Hradec Králové). V době
inspekce se ve škole vzdělávalo 204 žáků v 8 třídách, kapacita celé školy (360 žáků) nebyla
tedy naplněna.
Škola poskytovala ve školním roce 2006/2007 střední vzdělání s maturitní zkouškou
v následujících oborech:
Kód oboru

Název studijního oboru

Ročníky

Počet
žáků

Délka studia

63-41-M/004

Obchodní akademie (OA)

1. – 4.

60

4 roky

64-42-M/040

Management cestovního ruchu (MCR)

1. – 4.

104

4 roky

78-42-M/002

Ekonomické lyceum (EL)

1. – 4.

40

4 roky

Poznámka 1: v tabulce jsou uvedeny aktuální počty žáků zjištěné ke dni zahájení inspekce
Poznámka 2: žáci 1. – 3. ročníku OA a EL a žáci 4. ročníku EL a MCR jsou spojeni vždy
v jedné třídě
Poznámka 3: OA je obor dobíhající
Poznámka 4: od školního roku 2007/2008 bude škola poskytovat střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné

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, ve střední škole.
Cíle inspekční činnosti:
1. zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona,
2. hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií (dále ICT) na výuku
a učení.

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona
Škola předložila platnou zřizovací listinu osvědčující vznik školy včetně dvou jejích
dodatků, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
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rozhodnutí MŠMT o změně zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení, rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích uvedených v rejstříku škol
a školských zařízení a výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 31. 8. 2006.
Kontrolou bylo zjištěno, že vybrané údaje v těchto dokumentech jsou v souladu se
skutečností.
Další povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských zařízení odpovídají
skutečnosti.
Celková kapacita školy i stanovené počty žáků v jednotlivých studijních oborech nebyly
ke dni statistického vykazování (30. 9. 2006) ani ke dni zahájení inspekce překročeny.
Celkový počet žáků školy uvedený ve Výkazu S 8-01 o střední škole podle stavu
k 30. 9. 2006 byl díky administrativní chybě o jednoho žáka nižší než skutečný stav žáků,
který byl ověřován ke stanovenému datu z třídních výkazů všech tříd školy.
Změny provedené v údajích o škole původně uvedených v rejstříku škol a školských
zařízení se týkaly označení druhu školy, názvu školy, uvedení nového studijního oboru
(79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné) a označení dobíhajícího oboru (63-41-M/004
Obchodní akademie) .
2. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení
Přehledně rozpracovaný ICT plán školy odpovídá platnému metodickému pokynu MŠMT,
zachycuje současný stav ve škole, obsahuje rovněž zprávu o postupném zavádění ICT do
výuky a přehled využívání ICT ve výuce jednotlivými pedagogy.
ICT je ve škole zcela integrována do výuky. Vyučující tvoří vlastní výukové materiály
a prezentace, spolupracují na mezinárodních rozvojových projektech. Škola je
akreditována jako školící středisko pro certifikáty ECDL a je zapojena v projektu elearningu ve výuce financovaného Evropskou unií.
Ředitelka školy absolvovala vzdělávací moduly Z, P0 a P1, koordinátor ICT je držitelem
řady certifikátů pro správu sítí a pro testování ECDL. Jedna z vyučujících přímo
vystudovala obor informatika. Ředitelka školy podporuje další vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti ICT. Své aktivity v oblasti rozvoje ICT zaměřila v loňském roce
zejména na modernizaci a doplnění hardwaru a výukového softwaru, zřízení druhé učebny
informatiky a vybavení školy prezentační technikou. V současné době je prioritou školy
získání osvědčení ECDL Start všemi učiteli a jejich cílené zaměření na mezinárodní
rozvojové projekty.
ICT a jejich začlenění do vzdělávacího procesu je jedním z hlavních koncepčních záměrů
vedení školy. Využívání ICT ve výuce je základním požadavkem kladeným na učitele
školy, což všichni stálí pedagogičtí pracovníci akceptují a s ICT pravidelně pracují.
Ředitelka školy zapojení ICT do výuky průběžně kontroluje při hospitační i další
kontrolní činnosti. Informační gramotnost pedagogů školy je velmi dobrá. Osvědčení
úrovně Z získali všichni stálí pracovníci, vzdělávací modul P0 absolvovalo 90% učitelů
a vzdělávací modul P1 prozatím tři vyučující. Další proškolování učitelů je zaměřeno na
získání certifikátu ECDL Start.
33 počítačů a jeden dataprojektor jsou umístěny ve dvou počítačových učebnách, z nichž
jedna je koncipována jako učebna multimediální. Dalších 10 počítačů je používáno učiteli
ve třídách společně s dalším přenosným dataprojektorem. Žáci mají trvale k dispozici tři
počítače s připojením na internet na chodbě školy. Škola je připojena k internetu
bezdrátově s garantovanou rychlostí 512 kb/s, s agregací 1:1. Počítačová síť je kompletně
vybudována, dostatek přípojných míst umožňuje odkudkoli práci s internetem
a periferními zařízeními. Počítače s operačním systémem Windows XP odpovídají
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požadavkům na provoz moderního výukového softwaru. Výukovým softwarem je škola
vybavena dobře pro všechny profilové předměty, hojně jsou rovněž využívány internetové
softwarové zdroje. Škola plní či překračuje v materiální oblasti ve všech parametrech
„Standard ICT služeb ve škole“, který je součástí metodického pokynu MŠMT.
K informovanosti rodičů, žáků a veřejnosti přispívají obsahově velmi kvalitně zpracované
www stránky školy. Rodiče mohou se školou komunikovat také prostřednictvím e – mailů
jednotlivých pedagogů.
ICT jsou zařazovány do výuky v učebnách výpočetní techniky, s využitím přenosného
dataprojektoru i v běžných třídách, a to zcela pravidelně. Žáci tvoří často vlastní výstupy
a prezentace. V hospitovaných hodinách byla vhodně a efektivně využita prezentační
technika, při práci s ní prokázali žáci značnou míru zručnosti a dovednosti. V době mimo
vyučování mohou žáci samostatně pracovat v učebnách výpočetní techniky každý den
před zahájením vyučování, během polední přestávky i odpoledne po vyučování.
Využívání informačních a komunikačních technologií ve škole je efektivní a funkční.

Hodnotící stupnice
příklad dobré praxe

standardní stav

rizikový stav

vynikající, příkladné

funkční, běžný stav

podprůměrný stav,
vyžaduje změnu

DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zřizovací listina vydaná zřizovatelkou Ing. Annou Ptáčkovou dne 1. 1. 1996 opatřená
podpisem zřizovatelky včetně dvou dodatků ze dnů 27. 6. 2002 a 11. 7. 2006 opatřených
podpisy obou zřizovatelek
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 7019 ze dne 26. 7. 2006, číslo výpisu 22076/2006
Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení Soukromé střední školy podnikatelské Náchod,
s. r. o. do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 11. 9. 2002 pod
č. j. 24 959/02-21 s účinností od 1. 9. 2002
Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení u právnické osoby s názvem Soukromá střední škola podnikatelská
Náchod, s. r. o. ze dne 21. 7. 2006 pod č. j. 14 261/2006-21 s účinností od 1. 9. 2006
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení pro právnickou osobu Gymnázium a Střední
odborná škola cestovního ruchu Náchod, s. r. o. ze dne 31. 8. 2006
Rozhodnutí Královéhradeckého kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení ze dne 31. 8. 2006 pod č.j. 7730/SM/2006 s účinností od 1. 9. 2006
Třídní výkazy všech tříd se záznamy pro školní rok 2006/2007
Výkaz S 8-01 o střední škole podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 14. 10. 2006 podepsaný
ředitelkou školy
Koncepce školy (září 2006) podepsaná ředitelkou školy
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 2004/2005 a 2005/2006
Rozvrhy hodin obou učeben informatiky pro školní rok 2006/2007
Jmenování ICT koordinátora a jeho pracovní náplň pro školní rok 2006/2007
Provozní řády učeben výpočetní techniky pro školní rok 2006/2007
ICT plán školy pro školní rok 2006/2007
Doklady o ICT vzdělání pedagogů a přehled o dosažené úrovni vzdělávání
Soupis výukových programů ke dni zahájení inspekce
Projekt „Nové formy vzdělávání – využití ICT pomůcek ve výuce“, registrační číslo
CZ.04.1.03/3.15.1/0222
Zpráva o zavádění ICT do výuky, školní roky 2005/2006 a 2006/2007
Certifikát o akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování, ID: CZ 144
Certifikát o akreditaci SW platformy pro ECDL testování, ID: SWO705

ZÁVĚR
Při inspekci byl zjištěn soulad údajů zapsaných ve zřizovací listině osvědčující vznik školy,
ve výpisu z obchodního rejstříku a v rozhodnutí MŠMT o zápisu změny v údajích vedených
v rejstříku škol a školských zařízení. Kapacita školy ani stanovené počty žáků jednotlivých
studijních oborů nebyly překročeny. Formální podmínky vzdělávání podle vybraných
ustanovení školského zákona byly dodrženy.
Vybavení školy hardwarem i velmi dobrá informační gramotnost vyučujících odpovídají
metodickému pokynu MŠMT a umožňují efektivní zařazení ICT do výuky i jejich využití
v informačním systému školy. Výukový software pokrývá potřeby výuky všech profilových
předmětů, k výuce jsou pravidelně využívány i internetové zdroje. Učebny informatiky
a prezentační technika jsou využívány efektivně a účelně. Škola je akreditovaným
střediskem pro testování ECDL.
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Hradec Králové 31. květen 2007

razítko

Složení inspekčního týmu
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Vedoucí týmu

Mgr. Jana Kocábová

Člen týmu

Mgr. Jana Vízdalová

Podpis
Jana Kocábová v. r.
Jana Vízdalová v. r.

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka
školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po
jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové.
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 byla seznámena s obsahem inspekční zprávy a že jsem
převzala její originál.

Náchod 4. červen 2007

razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Anna Ptáčková

Anna Ptáčková v. r.
ředitelka školy
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Zřizovatel
Školská rada

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2007-06-04
2007-06-04

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI
ČŠI-465/07-09
ČŠI-465/07-09

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. podacího deníku ČŠI
-
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Text
Připomínky nebyly podány.

