Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Adresa: Jílová 36g, 639 00 Brno
Identifikátor školy: 600 013 821
Termín konání inspekce: 24. říjen 2006

Čj.:

ČŠI 1321/06-12

Signatura: bl2za502

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Střední polytechnická škola, Brno, Jílová 36g (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací
poskytující střední vzdělávání. Vykonává činnost střední školy, školní jídelny a domova
mládeže. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5,
PSČ 601 82. Ve školním roce 2006/2007 školu navštěvuje 1075 žáků ve 43 třídách, kteří se
vzdělávají podle schválených učebních dokumentů MŠMT ve třech studijních oborech
zakončených maturitní zkouškou, dvou oborech vzdělávání nástavbového studia a v deseti
oborech zakončených závěrečnou 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 základních 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 94 úrazům, z toho bylo 43 registrovaných,
tzn. takových, o kterých byl vyhotoven záznam o úrazu. K úrazům docházelo především
v souvislosti s výukou tělesné výchovy v tělocvičně (30) a na školním hřišti (10) a při
praktickém vyučování (42). V ostatních prostorách školy (chodby, třídy, WC, šatny,
jídelna) bylo celkem 12 úrazů. Nejčastěji šlo o zranění ruky (49), nohy (21) a hlavy (21).
Většina úrazů se stala nešťastnou náhodou (85), část nekázní (7) a neopatrností (2).
Žáci byli odškodněni v 21 případech.
Ve školním roce 2005/2006 došlo k 86 úrazům, z toho bylo 58 registrovaných. Ve
srovnání s předchozím školním rokem poklesl počet úrazů v tělocvičně na 25. Na školním
hřišti vzrostl počet úrazů na 12, avšak v ostatních prostorách školy (chodby, třídy, WC,
šatny, jídelna) vzrostl počet úrazů na 16. Počet úrazů při praktickém vyučování klesl z 42
v minulém školním roce na 33 ve školním roce 2005/2006. Nejčastěji docházelo opět
k úrazům rukou (40), nohou (29) a hlavy (12) a jiných částí těla (5). Nešťastnou náhodou
došlo k úrazům v 82 případech a nekázní ke 4 úrazům.
Žáci byli odškodněni v 17 případech.
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
mimořádnými akcemi školy. Pedagogické dozory ve všech prostorách školy i dalších
objektech, kde mají žáci praktické vyučování, stravují se nebo jsou ubytováni, jsou dány
rozpisem dozorů a přesným vymezením povinností pedagogických pracovníků při jejich
vykonávání. K úrazům způsobeným nebo ovlivněným jinou osobou ve škole nedošlo.
Opatření přijatá ke snížení úrazovosti ve školním roce 2004/2005 byla dostatečně účinná,
což se projevilo v poklesu počtu úrazů v následujícím školním roce. V oblasti materiální
byla provedena kompletní oprava povrchu asfaltového hřiště a všechna schodiště byla
opatřena protiskluzovými pásy jednotlivých schodů. Vedení školy dbá na provádění
pravidelných revizí stavu veškerého sportovního nářadí. V plánu školy je generální
výměna asfaltového povrchu za umělohmotný povrch, odpovídající požadavkům
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současných potřeb, čímž by bylo možné zmenšit vzniklá úrazová rizika při tělovýchovné a
sportovní činnosti. V rámci své kontrolní činnosti se ředitel 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 Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Brno, Jílová 36g, č. j.: 98/25, ze dne 16. června 2005
2. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště Brno, Jílová 36g, č. j.: 98/25, ze dne
16. června 2005 (Změna názvu školy na Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g), ze
dne 15. června 2006
3. Rozhodnutí MŠMT č. j. 35 507/2005-21 ve věci návrhu na zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2006 (Změna názvu
školy na název Střední škola) ze dne 4. července 2006
4. Rozhodnutí MŠMT č. j. 17 853/2006-21 ve věci návrhu na zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2006 (Změna názvu
právnické osoby na název Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g) ze dne 1. září 2006
5. S 8-01 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2005 ze dne 14. října 2005 (Střední
odborná škola)
6. S 8-01 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2005 ze dne 14. října 2005 (Střední
odborné učiliště)
7. S 8-01 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 13. října 2006 (Střední
odborná škola)
8. S 8-01 Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 13. října 2006 (Střední
odborné učiliště)
9. V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školních zařízeních za školní rok
2004/2005 ze dne 19. září 2005 (Střední odborná škola)
10. V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školních zařízeních za školní rok
2004/2005 ze dne 19. září 2005 (Střední odborné učiliště)
11. V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školních zařízeních za školní rok
2005/2006 ze dne 8. září 2006 (Střední odborná škola)
12. V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školních zařízeních za školní rok
2005/2006 ze dne 8. září 2006 (Střední odborné učiliště)
13. Kniha úrazů za školní rok 2004/2005 platná pro objekt v ulici Jílová 36g, Brno (školní
budova)
14. Kniha úrazů za školní rok 2004/2005 platná pro objekt v ulici Jílová 38, Brno (domov
mládeže)
15. Kniha úrazů za školní rok 2004/2005 platná pro objekt v ulici Jahodová 54, Brno
(praktické vyučování)
16. Kniha úrazů za školní rok 2004/2005 platná pro objekt v ulici Pražákova 51a, Brno
(praktické vyučování)
17. Kniha úrazů za školní rok 2004/2005 platná pro objekt v ulici Tučkova 2, Brno (praktické
vyučování)
18. Kniha úrazů za školní rok 2005/2006 platná pro objekt v ulici Jílová 36g, Brno (školní
budova)
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19. Kniha úrazů za školní rok 2005/2006 platná pro objekt v ulici Jílová 38, Brno (domov
mládeže)
20. Kniha úrazů za školní rok 2005/2006 platná pro objekt v ulici Jahodová 54, Brno
(praktické vyučování)
21. Kniha úrazů za školní rok 2005/2006 platná pro objekt v ulici Pražákova 51a, Brno
(praktické vyučování)
22. Kniha úrazů za školní rok 2005/2006 platná pro objekt v ulici Tučkova 2, Brno (praktické
vyučování)
23. Záznamy o úrazech žáků za školní roky 2004/ 2005 a 2005/2006
24. Záznamy z jednání pedagogické rady za školní roky 2004/ 2005 a 2005/2006
25. Pracovní náplň pedagogických pracovníků (součást osobních spisů)
26. Třídní kniha třídy MP3 ve školním roce 2006/2007 (poučení žáků o bezpečnosti)
27. Třídní kniha třídy Mz1 ve školním roce 2006/2007 (poučení žáků o bezpečnosti)
28. Zásady provozního řádu středních škol (dle zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného
zdraví Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g (pravidla bezpečnosti pro jednotlivé
učebny, odborné učebny, tělocvičnu, venkovní sportoviště, posilovny, ubytovací zařízení,
dílenský řád)
29. Organizační řád Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36, s platností od 1. září 2006
30. Školní řád Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, schválen školskou radou
31. srpna 2006
31. 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 jednotlivých pracovištích s ohledem na
možnost její operativnosti a celá preventivní činnost v této oblasti i evidence úrazů je
kvalitně koordinována jedním proškoleným pracovníkem. 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).
Svým charakterem představuje praktické vyučování zvýšená úrazová rizika pro žáky
školy. Přesto je zjišťovaná úrazovost i v této oblasti poměrně méně závažná.
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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

RNDr. Vladislav Milink

Vladislav Milink, v. r.

V Brně dne 25. října 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 ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Datum: 26. října 2006
Razítko

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

Podpis

Ing. Andrzej Bartoś

Andrzej Bartoś, 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 Střední škole polytechnické
Jílová 36g
639 00 Brno

Připomínky ředitelky školy
Datum
-------------

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

Text
Připomínky nebyly podány.
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