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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Tematická inspekce byla zaměřena na hodnocení oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (dále DVPP). Kontrolovaným obdobím byly v případě hodnocení efektivnosti
využití finančních prostředků kalendářní roky 1999, 2000 a 2001; v ostatních oblastech
související školní roky (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002).
Způsob a kvalita zpracování rámcových plánů DVPP
Ve školních letech 1999/2000 a 2000/2001 byla oblast DVPP zařazena ředitelem školy do
plánů činnosti školy v konkrétním školním roce. Tyto dokumenty uvádějí dílčí cíle v oblasti
vzdělávání učitelů, ty jsou zaměřeny především na zvyšování odpovědnosti pracovníků za
vlastní vzdělávání. Vzdělávací akce (školení, semináře) si v průběhu tohoto období vybírali
sami učitelé se souhlasem vedení školy. Akce byly financovány z rozpočtu školy.
V letošním školním roce (2001/2002) byly škole pro zajištění této oblasti poskytnuty účelové
finanční prostředky (viz další kapitola této zprávy). Ředitel školy postupuje v souladu
s Pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných
finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením
a školským zařízením na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vydaného dne 24.
července 2001, čj. 11 336/2001-25.
Ředitel školy vypracoval Plán personálního rozvoje pro školní rok 2001/2002. Obsah tohoto
dokumentu navazuje na roční plán práce školy, kde jsou stanoveny obecné cíle v této oblasti.
V celkovém pojetí plánu jsou respektovány současné priority vzdělávání pedagogických
pracovníků – práce s výpočetní technikou, jazykové vzdělávání, nové formy a metody práce se
žáky. V dokumentu jsou konkretizovány okruhy vzdělávání vedení školy v tvorbě rámcových
vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků v oblasti cizích jazyků a v oblasti státní
informační politiky. Cíle jsou stanoveny do konce školního roku 2002/2003. Vzdělávací akce
jsou plánovány pro většinu pedagogických pracovníků.
Ředitel školy vypracoval systematický plán DVPP, který zahrnuje většinu pedagogických
pracovníků a obsahuje zřetelnou návaznost na plán činnosti školy a koresponduje se
současnými prioritami v oblasti vzdělávání.
Hodnocení plnění plánů DVPP
Ve školních letech 1999/2000 a 2000/2001 navštěvovali pedagogové školy vzdělávací akce
a semináře dle svého zájmu a na základě souhlasu ředitele školy. Rozsah tohoto vzdělávání byl
vzhledem k podmínkám školy (poměrně obtížná dostupnost tehdejšího Pedagogického centra
v Plzni) dostatečný.
Údaje o plnění úkolů v oblasti DVPP uvádí ředitel pravidelně ve výroční zprávě o činnosti
školy. Informace ze vzdělávacích akcí jsou přenášeny ostatním učitelům v rámci předmětových
komisí.
V tomto školním roce (2001/2002) byli všichni pedagogové školy prokazatelně seznámeni
s výše uvedeným Plánem personálního rozvoje; tento dokument není v rámci školy považován
za uzavřený a je průběžně doplňován o akce z nabídky pedagogického centra a dalších
vzdělávacích institucí, akreditovaných MŠMT ČR.
Plán je průběžně plněn, přidělené účelové finanční prostředky byly použity především na kurzy
cizích jazyků a kurz výpočetní techniky. Zúčastněným pedagogům jsou vedením školy
vytvářeny velmi dobré podmínky pro pravidelnou účast na vzdělávání. Účelová dotace byla
řádně vyúčtována a údaje o jejím použití jsou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření školy
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v roce 2001.
Ve sledovaném období byl plán DVPP ve škole plněn.
HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DVPP
Hodnocení efektivnosti čerpání účelových prostředků přidělených ze státního rozpočtu
na DVPP
Rok 1999 a 2000
V letech 1999 a 2000 nebyly pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyčleněny
účelové prostředky. Z prostředků přidělených na ostatní neinvestiční výdaje (dále ONIV)
použila škola v roce 1999 částku Kč 5.217,--, v roce 2000 částku Kč 8.934,--. Kontrolou
dokladů bylo zjištěno, že v roce 1999 i 2000 byly tyto částky použity na úhradu školení, kurzů
a na cestovné spojené s těmito akcemi.
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)
5.217
29
180
8.934
28,7
311

Rok 2001
V roce 2001 obdržela škola z prostředků státního rozpočtu na další vzdělávání pedagogických
pracovníků účelově částku Kč 18.000,--. Kontrolou jednotlivých položek bylo zjištěno, že
tato částka byla využita na úhradu školení, kurzů a na cestovné spojené s těmito akcemi.
Účelově přidělené prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou sledovány
na samostatném analytickém účtu 518.13 Ostatní služby.
Z prostředků přidělených na ostatní neinvestiční výdaje škola na DVPP použila částku Kč
4.347,--. Kontrolou dokladů bylo zjištěno, že tato částka byla použita na úhradu kurzovného
a cestovného.
Čerpání finančních
prostředků na DVPP
(v celých Kč)
Celkem
z toho:
účelově
přidělených
sloupec e) sloupec f)
22.347
18.000

Čerpání kryto z
(v celých Kč)
účelově
ostatních
přidělených zdrojů
prostředků
sloupec g)
sloupec h)
18.000
4.347

Počet
Průměrná částka
pedagočerpaná na 1 pedagoga
gických
pracovníků
(v celých Kč)
celkem
z účelově
přidělených
prostředků
sloupec i)
sloupec j) sloupec k)
29,6
755
608

Částky, které byly v letech 1999, 2000 a 2001 vynaloženy na vzdělávání, mají vzestupnou
tendenci. Příčinou je především vznik Pedagogického centra v Karlových Varech. Akce, které
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pořádá, se konají v Karlových Varech a v Sokolově a jsou pro školu tedy dostupnější.
Finanční prostředky, přidělené ve sledovaném období škole ze státního rozpočtu, byly ve
vztahu k realizaci rámcového plánu DVPP efektivně využity.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ









Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení čj. 1516/99 ze
dne 20. dubna 1999;
Plán práce školy pro školní rok 1999/200, 200/2001, 2001/2002;
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 1999/2000;
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2000/2001;
Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2001;
Záznamy z pedagogických rad;
Plán personálního rozvoje pro školní rok 2001/2002
Statistický výkaz P1-04;




Rozpis limitů závazných ukazatelů pro rok 1999, 2000, 2001;
Dodavatelské faktury, cestovní příkazy.

ZÁVĚR
Ve škole je plněn systematický plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola se
zapojila do různých oblastí DVPP (cizí jazyky, výpočetní technika, tvorba rámcových
programů). K financování této oblasti bylo v letech 1999 a 2000 využito ostatních
neinvestičních nákladů z rozpočtu školy; v roce 2001 byla škole přidělena účelová dotace.
Podmínky pro účast učitelů na akcích DVPP jsou vytvořeny, učitelé se akcí zúčastňují
pravidelně.
Finanční prostředky, přidělené ve sledovaném období škole ze státního rozpočtu, byly ve
vztahu k realizaci rámcového plánu DVPP efektivně využity.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Zdenka Spalová

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

Další zaměstnanec ČŠI:

Eliška Friedrichová

V Karlových Varech dne 27. února 2002
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Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: ......28. února 2002..................................
Razítko

Ředitel školy

Mgr. František Šteinfeld

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

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 7 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.

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Příslušný orgán státní správy
Zřizovatel
Rada školy

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
19. března 2002
19. března 2002

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
154/02
153/02

19. března 2002

155/02

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány
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