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SPECIFICKÁ ZJIŠTĚNÍ
Orientační inspekční návštěva byla zaměřena především na odstranění nedostatků nalezených
při orientační inspekci konané 2. - 5. května 2000 uvedených v Protokolu o kontrole č. j. 025
134/00-05019.
Při kontrole bylo zjištěno nedodržení následujících obecně závazných právních předpisů:
 ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb., školského zákona a § 3 odst. 1 zákona č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, tím,
že v předmětech dějepis, biologie nebyly řádně plněny osnovy schválené MŠMT ČR.
Ředitelka školy odstranila tuto skutečnost tím, že laboratorní práce z biologie byly dle
požadavků učebních osnov odučeny během měsíců května a června školního roku
1999/2000. Závazné učební osnovy předmětu dějepis byly rozpracovány do školního roku
2000/2001 tak, aby byl celý jejich obsah splněn. Výuku v tomto školním roce vede plně
odborně a pedagogicky způsobilý vyučující se širokými pedagogickými a odbornými
zkušenostmi.
 § 3 odst. 1 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů, tím, že odpadaly vyučovací hodiny v pevně stanoveném rozvrhu
hodin. Po inspekční návštěvě byla tato skutečnost odstraněna. V případě přesunu hodin
z pevně stanoveného rozvrhu jde o mimořádně stanovený rozvrh ředitelkou školy.
 ustanovení § 8 odst. 2, 3 vyhlášky MŠMT ČR o středních školách č. 354/1991 Sb., tím, že
o výchovných opatřeních nerozhoduje pedagogická rada, ale subjekty uvedené ve výše
citované vyhlášce. Formulace o rozhodování pedagogické rady se v třídních výkazech již
neobjevuje.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ




třídní knihy školního roku 1999/2000
časově – tematické plány vyučujících
třídní výkazy

ZÁVĚR
Orientační inspekce prokázala, že porušení obecně závazných právních předpisů bylo
odstraněno.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Iva Kadeřábková

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

V Příbrami dne 29. září 2000

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 5. 10. 2000
Razítko

Ředitelka školy

Podpis

Mgr. Zdena Cimická

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

Předmětem orientační 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 ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
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Hodnotící stupnice
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Průměrný
Pouze 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 téměř 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

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
20. 10. 2000
20. 10. 2000

Školský úřad
Zřizovatel

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
025 212a/00-05019
025 212b/00-05019

Připomínky ředitelky školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.
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