ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Olomouc

Inspekční zpráva

Speciální škola DC 90, s.r.o.
Nedbalova 35, 772 00 Olomouc - Topolany
Identifikátor školy: 600 026 671
Zřizovatel: Dětské centrum 1990 se sídlem v Olomouci
Nedbalova 36, 772 00 Olomouc - Topolany
Školský úřad Olomouc, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Termín konání orientační inspekce: 9. října 2000

Čj.
Signatura

Š 09 2000

132 461/00-005006
om2nu301

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Speciální škola DC 90. s.r.o. si udržuje širokou nabídku výchovně-vzdělávacích programů pro
zdravotně postižené děti a žáky, a to od předškolního věku až po získání nižšího středního
odborného vzdělání. Sdružuje šest typů škol: speciální mateřskou školu, speciální základní
školu, pomocnou, zvláštní a praktickou školu a odborné učiliště. S výjimkou základní školy
jsou ostatní typy škol koncipovány pro děti a žáky s více vadami.
V současné době škola poskytuje výchovu a vzdělávání celkem 72 dětem a žákům. Předškolní
zařízení a školy poskytující základní vzdělání jsou na odloučeném pracovišti, na adrese
Olomouc, Husitská 19.
SPECIFICKÁ ZJIŠTĚNÍ
Orientační inspekce byla zaměřena na odstranění nedostatků zjištěných při následné inspekci
konané ve dnech 15. a 17. května 2000 (Inspekční zpráva čj. 132 262/00-005006).
1. Nedodržení týdenního počtu hodin stanovených učebními plány v 1. ročnících učebních
oborů 28-57-E/001 Keramické práce a 41-52-E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské
práce.
Kontrolou rozvrhu hodin, třídních knih tříd I. K a I. Z a jejich porovnáním s učebními
dokumenty výše uvedených učebních oborů bylo zjištěno, že ve školním roce 2000/2001 jsou
učební plány plněny, provedené úpravy jsou v souladu s učebními dokumenty. V 1. ročníku
oboru 28-57-E/001 Keramické práce probíhá výuka podle nových učebních dokumentů, škola
se podílela na zpracování učebních osnov odborných předmětů.
2. Nesprávné stanovení délky vyučovací hodiny praktických cvičení ve všech ročnících oboru
78-61-D/001 Praktická škola tříletá.
Ve školním roce 2000/2001 navštěvují praktickou školu pouze žáci 2. ročníku. Délka
vyučovací hodiny praktických cvičení je stanovena správně (45 minut). Do celkové délky
vyučovacího dne je však započítána i doba přestávek. Tento nedostatek byl v průběhu inspekce
projednán s ředitelkou školy, organizace praktického vyučování byla patřičně upravena.
3. Nedodržení (překročení) učebního plánu ve 2. ročníku oboru 41-52-E/004 Květinářské,
zelinářské a ovocnářské práce neoprávněným zavedením volitelného předmětu.
Kontrolou rozvrhu hodin, třídní knihy třídy II. Z a jejich porovnáním s učebními dokumenty
výše uvedeného učebního oboru bylo zjištěno, že ve školním roce 2000/2001 je učební plán
dodržen.
DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ


Ustanovením metodických orgánů (MO) k počátku školního roku 2000/2001 byly
vytvořeny předpoklady k systematickému zkvalitňování metodické práce vyučujících.
Vzhledem k termínu inspekce nelze jejich činnost zatím objektivně hodnotit. Úkoly
deklarované v předložených plánech práce MO jsou konkrétní, odpovědnost za jejich
plnění je stanovena.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ


Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
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čj. 22 968/2000-21 ze dne 22. srpna 2000
Učební dokumenty vyučovaných oborů odborného učiliště (čj. 24 805/2000-24,
čj. 20 147/95-24, čj. 20 359/95-24, čj. 20 799/91-23, čj. 33 848/99-24) a praktické školy
(22 583/96-24)
Třídní knihy tříd I. Z, II. Z (1. a 2. ročník odborného učiliště, obor 41-52-E/004
Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce a I. K (1. ročník odborného učiliště,
obor 28-57-E/001 Keramické práce)
Rozvrh hodin odborného učiliště a praktické školy, časový rozvrh praktického vyučování
pro školní rok 2000/2001
Plány práce metodických orgánů školy

ZÁVĚR
Nedostatky uvedené v inspekční zprávě čj. 132 262/00-005006 byly odstraněny.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Vojtěch Chromeček

Chromeček v.r.

V Olomouci dne 10. října 2000

Datum a podpis statutárního orgánu stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 12. října 2000
Razítko

Statutární orgán

Podpis

Ing. Jitka Lattová, ředitelka školy

Lattová v. r.
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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 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.
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
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad: Olomouc
Zřizovatel Dětské centrum 1990
Nedbalova 36
772 00 Olomouc - Topolany

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-10-30
2000-10-30

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
Mazačová v. r.
132 500/00

Připomínky ředitelky školy
Datum
--

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
-Připomínky nebyly podány.
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