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HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ
Následná orientační inspekce sledovala, jaká opatření přijal a realizoval ředitel školy
k odstranění nedostatků uvedených v Inspekční zprávě čj. 031 232/98-002065 ze dne 4. ledna
1999 a zejména na ní navazujícím Protokolu o kontrole čj. 031 245/98-002065 ze dne 4. ledna
1999.
Inspekční tým shledal při komplexní inspekci ve školním roce 1998/99 porušení učebních
osnov matematiky ve třídě 8. S, kdy v závěrečném ročníku studia bylo probíráno učivo
druhého ročníku. Nedodržením učebních osnov byl porušen § 39 odst. 1 zákona č. 29/1984
Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve
znění zákona č. 258/1996 Sb. Podle § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za plnění učebních plánů
a učebních osnov ředitel školy. Ten zpracoval a s pedagogickým sborem projednal 10
nápravných opatření k závěrům komplexní inspekce. Jedná se o rámcové úkoly pro členy
pedagogického sboru a pro zástupce ředitele školy. Na jejich základě zpracoval učitel
matematiky pro výuku předmětu ve třídě 8. S nový tematický plán, který je souhlasný s učební
osnovou matematiky. Kontrolou zápisů v třídní knize třídy 8. S bylo zjištěno, že nový
tematický plán byl ve 2. pololetí školního roku 1998/99 v plném rozsahu realizován. Zpětná
vazba na kvalitu vyučování matematiky v uvedené třídě a uvedeném období je však málo
průkazná, neboť zde byla zástupcem ředitele realizována pouze jedna hospitace, jejíž
vypovídací hodnota je nízká.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ









Inspekční zpráva čj. 031 232/98-002065 ze dne 4. ledna 1999
Protokol o kontrole čj. 031 245/98-002065 ze dne 4. ledna 1999
Nápravná opatření ředitele školy ke komplexní inspekci
Učební osnovy matematiky pro studijní obor 79-41-K/001 Gymnázium čj. 17668/91-20
Tematický plán učiva matematiky ve třídě 8. S pro 2. pololetí školního roku 1998/99
Třídní kniha třídy 8. S (školní rok 1998/99)
Hospitační záznamy zástupce ředitele školy

ZÁVĚR

Kontrolní zjištění následné orientační inspekce potvrzují, že k odstranění nedostatku
uvedeného v Protokolu o kontrole čj. 031 245/98-002065 ze dne 4. ledna 1999 přijal ředitel
školy dne 11. ledna 1999 soubor nápravných opatření, jejichž postupnou realizací bylo
nedodržení učebních osnov matematiky ve třídě 8. S napraveno. V platnosti zůstává
doporučení ČŠI týkající se hospitační činnosti a jejího zaměření.
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Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jaroslav Chrpa

J. Chrpa v. r.

V Mladé Boleslavi dne 11. října 1999
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 20. října 1999
Razítko

Ing. Zbyněk Lukavec v. r.
Podpis ředitele

Předmětem inspekce bylo 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
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 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
99-11-22
99-11-22
Není zřízena

Školský úřad
Zřizovatel
Rada školy
Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Nebyly podány
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
034 148/99-5075
034 122/99-5075

