ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Střední Čechy

Inspekční zpráva

Gymnázium Hořovice, Jiráskova 617
268 01 Hořovice, Jiráskova 617
Identifikátor školy: 600 006 816
Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Školský úřad Beroun, S. K. Neumanna 1141, 266 01 Beroun
Termín konání orientační inspekce: 20. září 2000

Čj.
Signatura

Š 09 2000

025 214/00-05019
ob2zu206

SPECIFICKÁ ZJIŠTĚNÍ
Orientační inspekční návštěva byla zaměřena především na odstranění nedostatků nalezených
při komplexní inspekci konané ve dnech 15. - 19. listopadu 1999 uvedených v Protokolu
o kontrole č. j. 025 366/99-05019.
Při kontrole bylo zjištěno nedodržení následujícího obecně závazného právního předpisu:
 § 39 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol, tím, že se nevyučovalo v předmětech český jazyk a literatura a chemie
podle MŠMT ČR schválených učebních dokumentů (učebních osnov). Porušení bylo
odstraněno tím, že neodučené učivo bylo následně zařazeno do časově-tematického plánu
obou předmětů a během školního roku 1999/2000 odučeno. Zápisy v třídních knihách tento
postup stvrzují.
 § 3 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů, tím, že odpadaly vyučovací hodiny v pevně stanoveném rozvrhu.
Zápisy v třídních knihách dokládají, že toto porušení bylo odstraněno.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ



třídní knihy školního roku 1999/2000
časově-tematické plány předmětů český jazyk a literatura a chemie pro školní rok
1999/2000
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ZÁVĚR
Následná inspekční návštěva školy prokázala, že porušení obecně závazných právních
předpisů bylo odstraněno.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Iva Kadeřábková

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

V Příbrami dne 29. září 2000

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 4. 10. 2000
Razítko

Ředitel školy

Podpis

PhDr. Jiří Vlček

..........................................
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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 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
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 214a/00-05019
025 214b/00-05019

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.
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