Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2
Adresa: Vejrostova 2, 635 00 Brno
Identifikátor školy: 600 013 863
Termín konání inspekce: 6. listopad 2006

Čj.:

ČŠI 1335/06-12

Signatura: bl2za504

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2 (dále jen „škola“) je
příspěvkovou organizací poskytující střední vzdělávání. Vykonává činnost střední školy a
školní jídelny. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo
náměstí 3/5, PSČ 601 82. V současné době sídlí škola ve dvou objektech (v ulici Vejrostova a
Plovdivská). Od příštího školního roku bude sídlit pouze v ulici Vejrostova. Ve školním roce
2006/2007 školu navštěvuje 960 žáků ve 32 třídách, kteří se vzdělávají podle schválených
učebních dokumentů MŠMT v osmi studijních oborech zakončených maturitní zkouškou.
PŘEDMĚT INSPEKČNÍ ČINNOSTI
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, zaměřená na příčiny a četnost úrazů žáků středních škol.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Četnost úrazů žáků školy ve školních letech 2004/2005 a 2005/2006 a jejich příčiny
Ve školním roce 2004/2005 došlo ve škole k 53 úrazům, z toho bylo 38
registrovaných, tzn. takových, o kterých byl vyhotoven záznam o úrazu. K úrazům
docházelo především v souvislosti s výukou tělesné výchovy v tělocvičně (29) a na
školním hřišti (9). V ostatních prostorách školy (chodby, třídy, WC, šatny, jídelna) bylo
celkem 8 úrazů. Nejčastěji šlo o zranění nohy (17), ruky (28) a hlavy (5).
Žáci byli odškodněni ve všech, tedy ve 38 případech.
Ve školním roce 2005/2006 došlo k 58 úrazům, z toho bylo 40 registrovaných. Ve
srovnání s předchozím školním rokem vzrostl počet úrazů v tělocvičně na 35. Na školním
hřišti a v ostatních prostorách školy (chodby, třídy, WC, šatny, jídelna) byl počet úrazů
přibližně stejný. Nejčastěji docházelo opět k úrazům nohou (26), rukou (20) a hlavy (9) a
jiných částí těla (4).
Žáci byli odškodněni ve 30 případech.
Převážná většina úrazů se stala nešťastnou náhodou a neopatrností.
2. Přijatá preventivní opatření ke snížení úrazovosti ve školních letech 2004/2005
a 2005/2006
Pravidelné proškolování pedagogů školy v oblasti zajišťování bezpečnosti žáků při
vzdělávání je dokladováno v záznamech z jednání pedagogické rady. Také žáci jsou
o bezpečnosti prokazatelně poučeni na začátku školního roku a dále vždy před
prázdninami a mimořádnými akcemi školy. Pedagogické dozory ve všech prostorách
školy, školní jídelně a v tělovýchovném pavilonu i na školním venkovním hřišti jsou dány
rozpisem dozorů a přesným vymezením povinností pedagogických pracovníků při jejich
vykonávání. K úrazům způsobeným nebo ovlivněným jinou osobou ve škole nedošlo.
Žáci jsou proškolováni k první pomoci jednak formou praktickou (názorné vyučování
a procvičování s příslušnými pomůckami) i teoreticky (beseda, video, atd.). Byla
provedeno takticko technické cvičení celé školy ve spolupráci s hasičským záchranným
sborem, státní záchrannou službou, městskou policií Bystrc a psovodem. Účelem této akce
bylo prakticky seznámit žáky i zaměstnance školy s řešením situace ohrožení při
vypuknutí požáru ve škole, při napadení nebezpečným pachatelem nebo jiným ohrožením.
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Vedení školy dbá na provádění pravidelných revizí stavu veškerého sportovního
nářadí a zařízení. V rámci své kontrolní činnosti se ředitelka školy zaměřuje na kontrolu
obuvi a oblečení žáků v hodinách tělesné výchovy.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1.

Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Klasického a
španělského gymnázia, Brno-Bystrc, Vejrostova 2, č. j.: 98/64, ze dne 16. června 2005
2. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje
Klasického a španělského gymnázia, Brno-Bystrc, Vejrostova 2, č. j.: 98/64, ze dne
21. září 2006
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo
náměstí 3/5, PSČ 601 82 č. j. JMK 7219/2006 ve věci změny zápisu do rejstříku škol a
školských zařízení s účinností od 1. září 2006 ze dne 18. května 2006
4. Vnitřní směrnice 9/2006 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole ze dne
5. ledna 2006
5. Školní řád Klasického a španělského gymnázia, Brno-Bystrc, Vejrostova 2 ze dne
1. září 2006
6. Třídní kniha 2Š6, obor 7941 K 610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce,
školní rok 2006/2007
7. Poučení žáků vložené v třídní knize
8. Provozní řád pro střední školy ze dne 1. července 2006
9. Provozní řád školy ze dne 4. září 2006
10. Provozní řád výukové počítačové učebny ze dne 4. září 2006
11. Řád tělocvičny ze dne 4. září 2006
12. Řád odborné učebny biologie ze dne 6. září 2005
13. Laboratorní řád ze dne 4. září 2006
14. Řád odborné učebny chemie ze dne 4. září 2006
15. S 8-01 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. září 2006 ze dne 11. října 2006
16. Kniha úrazů, vedená od 1. září 2004, pracoviště Vejrostova
17. Kniha úrazů, vedená od 1. září 2004, pracoviště Plovdivská
18. Zápisy z pedagogických rad, ve školním roce 2006/2007; 2005/2006; 2004/2005
19. Kontrolní zpráva o provedení odborné technické kontroly zabudovaného a přenosného
tělovýchovného nářadí číslo 1/06 ze dne 19. července 2006
20. Revizní zpráva; Posudek lezecké stěny v tělocvičně Klasického a španělského gymnázia na
ulici Vejrostova 2 v Brně Bystrci ze dne 30. prosince 2004
21. Operativní karta PO, zpracovaná pro gymnázium, Vejrostova 2, Brno-Bystrc, ze dne
2. června 2004
22. Směrnice pro organizaci a řízení na úseku požární ochrany ze dne 1. září 2004
23. Protokol číslo 2006/2808 o výsledku kontroly BOZP ze dne 6. března 2006
24. Směrnice pro evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, pracoviště Vejrostova 2, Brno,
s účinností od 1. září 2006
25. R 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních za školní rok
2005/2006 ze dne
26. Traumatologický plán ze dne 5. dubna 2006
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27. Směrnice pro provedení prověrky nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze
dne 1. dubna 2005
28. Záznam o provedení Prověrky nad stavem BOZP 2006 ze dne 22. června 2006
29. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních platná
od 13. ledna 2006
30. Záznamy o úrazech žáků za školní roky 2004/ 2005 a 2005/2006
31. Pracovní náplň pedagogických pracovníků (součást osobních spisů)
32. Směrnice č. 5/2006 O hlášení a evidenci úrazů žáků s platností a účinností od 1. září 2006
ZÁVĚR
Škola eviduje úrazy žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním souvisejících
činnostech. Evidence je prováděna odděleně na obou budovách školy (v ulici Plovdivská a
Vejrostova). Preventivní činnost v této oblasti i evidence úrazů je zajišťována dvěmi
proškolenými pracovnicemi. Vedení školy tuto problematiku pečlivě monitoruje a na
základě zjištěných závěrů přijímá účinná opatření jak v oblasti personální (důsledné
proškolování zaměstnanců školy), tak i materiálně-technické (údržba tělovýchovného
zařízení, vnitřního i venkovního sportoviště).
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Inspekční tým
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Pavel Klár

Pavel Klár, v. r.

Člen týmu

Ing. Lubomír Hložek

Lubomír Hložek, v. r.

V Brně dne 7. listopadu 2006

Razítko

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí
na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu: Česká školní inspekce, Jihomoravský
inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI
zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.
Datum a podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Datum:

Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Ivana Shorná

Ivana Shorná, v. r.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel
Krajský úřad jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
Školská rada
Při klasickém a španělském
gymnáziu, Brno-Bystrc, Vejrostova 2
Ing. Milan Venclík, předseda
Vejrostova 2
635 00 Brno-Bystrc
Připomínky ředitelky školy
Datum
-------------

Čj. jednacího protokolu ČŠI
----------------------

Text
Připomínky nebyly podány.
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