ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Jihlava

Inspekční zpráva

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.
Znojemská 1027, 674 01 Třebíč
Identifikátor školy: 600 015 360
Zřizovatel: Miloslav Vostrý, Družstevní 1019, 674 01 Třebíč
Školský úřad Třebíč, Otmarova 3, 674 01 Třebíč
Termín konání následné inspekce: 1. únor 2000

Čj.
Signatura

114 56/00-5018
nk4zt301

Následná inspekce navazuje na orientační inspekci čj. 113 39/99-02201, která byla v Soukromé
střední odborné škola a Středním odborném učilišti s.r.o. vykonána ve dnech 18. - 20. ledna
1999 a provádí zjištění a hodnocení níže uvedených jevů, které byly orientační inspekcí čj. 113
39/99-02201 hodnoceny jako spíše podprůměrné a podprůměrné.
ZJIŠTĚNÍ VE SLEDOVANÝCH JEVECH
Materiální podmínky
Počet učeben, odborných učeben, kabinetů a dalších prostor zůstává, ve srovnání se zjištěními
uvedenými v inspekční zprávě čj. 113 39/99-02201, nezměněn. Žáci mají možnost zapůjčení
některých učebnic a pro některé odborné předměty mohou užívat učební texty zpracované
učiteli školy.
Materiální podmínky školy se dílčím způsobem zlepšily. Česká školní inspekce je hodnotí
jako dobré.
Psychohygienické podmínky
V rozvrhu hodin byly zjištěny tyto nedostatky:





předmět tělesná výchova je vyučován od 6 hodin10 minut,
mezi vyučovacími hodinami chybí desetiminutová přestávka,
do rozvrhu je zařazováno devět hodin povinných předmětů,
v prvním ročníku učebního oboru Truhlář - výroba nábytku (KKOV 33-56- /002) byla
navýšena týdenní hodinová dotace předmětu Český jazyk a literatura z jedné na dvě hodiny
a tím byl překročen stanovený celkový počet vyučovacích hodin.
Prostorové podmínky pro výuku se nezměnily. Vybavenost tříd školním nábytkem se částečně
zlepšila. Pitný režim dosud není školou zajišťován, ale škola již má uzavřenou smlouvu
o umístění nápojového automatu v prostorách školy.
Psychohygienické podmínky výuky se výraznějším způsobem nezlepšily.
inspekce je hodnotí jako ještě vyhovující.

Česká školní

Personální podmínky
Personální dokumentace je řádně vedena. Počet hodin odučených bez odborné nebo
pedagogické způsobilost se výrazněji nezlepšil.
Personální podmínky výuky se podstatnějším způsobem nezlepšily. Česká školní inspekce
je hodnotí jako ještě vyhovující.
DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ
 Nedostatky uvedené v Protokolu o kontrole čj. 113 40/99-02201 ze dne 3. února 1999
týkající se neúplnosti Výroční zprávy o činnosti školy a nepředložení dokladu o prokázání
znalosti českého jazyka u dvou vyučujících, kteří získali kvalifikaci ve školách s jiným
vyučovacím jazykem než českým, byly odstraněny.
 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které vydalo
MŠMT ČR dne 16. prosince. 1999 pod čj. 31 935/99-21 uvádí název školy v rozporu s § 6
vyhlášky MŠMT ČR č. 353/1991 Sb., o soukromých školách, ve znění pozdějších předpisů.
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VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
Inspekční zjištění se opírají o tyto dokumenty:
 Výroční zpráva o činnosti školy,
 rozvrh hodin,
 personální dokumentace pedagogických pracovníků,
 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení,
 učební plány vyučovaných oborů,
 katalogy a třídní výkazy.
ZÁVĚR
Z výše uvedených zjištění vyplývá, že přes dílčí změny nedošlo ve sledovaných jevech
k výraznějšímu pozitivnímu posunu, byly shledány opakující se nebo nové nedostatky.
Česká školní inspekce hodnotí ve sledovaných jevech školu jako ještě vyhovující.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Stanislav Novotný

Novotný Stanislav v. r.

Člen týmu

PaedDr. Milan Pohl

Pohl Milan v. r.

V Jihlavě dne 2. února 2000

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 4. února 2000
Razítko

Mgr. Věra Němcová - ředitelka školy

Věra Němcová
Podpis ředitelky
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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 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
Dobrý
Ještě vyhovující
Nevyhovující

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad
Zřizovatel

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-02-17
2000-02-17

Připomínky ředitelky školy
Datum
Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
------------------- ---------------------------------- Nebyly podány
-
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
87/2000
88/2000

