Česká školní inspekce
Plzeňský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
čj. ČŠI-1289/08-04
Název školy:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště
obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o.

Adresa:
Identifikátor:
IČ:
Místo inspekce:
Termín inspekce:

Nade Mží 1, Plzeň-Skvrňany, 318 00
600 009 696
25214837
Nade Mží 1, Plzeň
12. a 15. září 2008

Předmět inspekční činnosti:
Realizace opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a
formulovaných v Inspekční zprávě čj. ČŠI 1125/08-04 z dubna 2008.
Hodnocení plnění rozvojového programu MŠMT.

Inspekční zjištění:
I. Hodnocení školy
V průběhu inspekční činnosti v dubnu 2008 zaměřené mimo jiné na hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou 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 a hodnocení souladu učebních
dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst. 1 školského zákona byla zjištěna
následující rizika:
1.
Všechny vzdělávací obory jsou vyučovány podle dokumentů schválených MŠMT.
Na každý školní rok jsou samostatně vypracovávány učební plány, které však ani
v několika různých verzích předložených ředitelem školy neodpovídaly schváleným
učebním plánům ani skutečnosti (aktuálním rozvrhům, zařazení předmětů, hodinové
dotaci).
2.
Vlastní hodnocení školy není vypracováno v souladu s ustanovením příslušného
zákona, omezuje se na výsledky provedené SWOT analýzy. Formulované příležitosti školy
většinou zůstávají na úrovni záměrů.
Na základě výsledků inspekční činnosti uvedených v inspekční zprávě čj. ČŠI 1125/08-04
přijal dne 15. května 2008 zřizovatel školy opatření vedoucí k odstranění zjištěných
nedostatků pod čj. 376/2008 (viz příloha).

Z provedené následné inspekční činnosti v září 2008 vyplynulo:
Zřizovatel školy odvolal stávajícího ředitele k 31. srpnu 2008 a s platností od 1. září 2008
jmenoval novou ředitelku školy.
Ad 1. Učební plány jednotlivých ročníků byly přepracovány a dány do souladu
s učebními dokumenty schválenými MŠMT.
Ad 2

Vlastní hodnocení školy „Autoevaluace školy Plzeň 2006“ bylo přepracováno a je
v souladu s Rámcovou strukturou vlastního hodnocení školy dle vyhlášky MŠMT.
Další vlastní hodnocení školy bude zpracováno za období 2 školních roků
2007/2008 a 2008/2009 do 31. října 2009. Návrh struktury vlastního hodnocení
školy projednala ředitelka školy s pedagogickou radou.

Škola získala v 1. etapě roku 2008 finanční prostředky pro dva žáky z Rozvojového
programu MŠMT Podpora romských žáků středních škol. Získané prostředky byly použity
na úhradu školného, v účetnictví jsou vykazovány a zúčtování bylo provedeno v souladu
s podmínkami projektu. O další finanční prostředky bylo požádáno v 2. etapě. Naplňování
ukazatelů pokroku nelze posoudit: školné bylo použito pro stávající žáky školy (k navýšení
počtu nedošlo) a zvýšení úspěšnosti romských žáků nelze za dobu od zahájení projektu
vyhodnotit.

Závěrečné hodnocení:
Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a formulovaných
v Inspekční zprávě čj. ČŠI 1125/08-04 z dubna 2008 bylo realizováno.
Národní rozvojový projekt byl realizován v souladu se stanovenými podmínkami.

Složení inspekčního týmu:
(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr., Ing. Ivan Veselý

Ing. Ivan Veselý v. r.

Mgr. Jarmila Mrázková

Jarmila Mrázková v. r.

Mgr. Miroslava Vlčková

M. Vlčková v. r.
Poučení:

Dle § 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká
školní inspekce, Částkova 78, 326 00 Plzeň.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich
obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně
připomínek je veřejná.
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Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Plzeň, 16. září 2008

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Bc. Jitka Sochorová

Jitka Sochorová v. r.

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opírá:
1. Zřizovací listina vydaná zřizovatelem dne 30. srpna 1997
2. Rozhodnutí ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení vydané MŠMT dne 15. 2. 2008 pod č.j. 3 182/2008-21 s účinností od
1. 9. 2008 pro Střední odbornou školu a střední odborné učiliště, služeb a provozu
hotelů, s.r.o.
3. Učební dokumenty školy pro Střední odbornou školu a střední odborné učiliště
obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o.
4. Rozvrh hodin - školní rok 2008/2009
5. Odvolání z funkce ředitele školy pod č.j. 609/2008 ze dne 29. srpna 2008 s účinností
k 31. srpnu 2008
6. Jmenování do funkce ředitele pod č.j. 610/2008 ze dne 29. srpna 2008 s účinností od
1. září 2008
7. Autoevaluace školy, Plzeň 2006
8. Rozhodnutí č. 601008 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2008 Podpora romských žáků středních škol na rok 2008 1. kolo ze dne 20. 6. 2008
9. Výpis z účtu číslo 20/2008 ze dne 1. 7. 2008
10. Přehled o využití dotací v roce 2008 ze dne 8. 9. 2008
Příloha:
Přijatá opatření k IZ č.j. 376/2008
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