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INSPEKČNÍ ZPRÁVA

EKONOMA – soukromá obchodní akademie s.r.o.
Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4 - Modřany
Identifikátor školy: 600 005 186
Termín konání tematické inspekce: 11. prosinec 2002

Čj.:

010 1084/02-5117

Signatura: ta4fw319

09/2002

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
EKONOMA je soukromá škola, právní formou je společností s ručením omezeným. Byla
zapsána do obchodního rejstříku dne 11. prosince 1995, poslední Výpis z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41733, je ze dne 22. března 2002 pod
číslem 51432/2002. Předmětem podnikání je provozování školského zařízení – soukromé
obchodní akademie. Škola realizuje studijní obory v souladu s posledním Rozhodnutím o
zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 2. října 2001, čj.
25 896/01-21, v současné době zde studuje 62 žáků ve třech třídách. V rámci projektu PIII –
Infrastruktura je škola zařazena do kategorie A.
PŘEDMĚT INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
 materiálně-technického zabezpečení výpočetní technikou s ohledem na počítače dodané
v rámci projektu PIII-Infrastruktura, který je součástí realizace státní informační politiky ve
vzdělávání
 využití výpočetní techniky při výuce, mimo vyučování a při řízení školy
MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ
ZABEZPEČENÍ
VÝPOČETNÍ
S OHLEDEM NA POČÍTAČE DODANÉ V RÁMCI PROJEKTU PIII

TECHNIKOU

Škole byly dodány 3+1 počítač a tiskárna v rámci projektu, jsou umístěny v malé učebně,
používány nejsou. V ředitelně je 1 počítač a 1 tiskárna z jiných zdrojů, všech pět počítačů je
připojeno k Internetu.
VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI VÝUCE, MIMO VYUČOVÁNÍ A PŘI
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Koncepce využití výpočetní techniky ve škole
Koncepce vytvořena není vzhledem k počtu tříd a počtu hodin IVT v týdnu (4), plánování
výuky vychází z učebních plánů a osnov.
Využití výpočetní techniky v práci školy
V týdenním rozvrhu (4 hodiny) probíhá výuka v počítačové učebně ZŠ Pertoldova (16
počítačů). EKONOMA v současné době buduje vlastní počítačovou učebnu, kde budou
umístěny již přivezené počítače z jiného zdroje (cca 15). Výpočetní technika od Generálního
dodavatele nebude sloužit k výuce, bude umístěna ve studovně.
V oblasti administrativy školy je využíván počítač z jiného zdroje.
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VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

1. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41733
ze dne 22. března 2002 pod číslem 51432/2002
2. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 2.
října 2001, čj. 25 896/01-21
3. Týdenní rozvrh školy
4. Dotazník pro ředitele školy
5. Záznamový arch tematické inspekce – PIII-Infrastruktura
ZÁVĚR
Výpočetní technika dodaná v rámci projektu PIII-Infrastruktura nebyla ke dni tematické
inspekce používána. Výuka informatiky a výpočetní techniky je realizována v počítačové
učebně ZŠ Pertoldova. Vedení EKONOMY, přestože buduje vlastní učebnu pro počítače
z jiných zdrojů, neplánuje využití techniky dodané v rámci projektu PIII – Infrastruktura
ve výuce vzhledem k malému počtu těchto počítačů a problematické integraci s jinými PC.
Počítače dodané Generálním dodavatelem budou žákům k dispozici ve školní studovně.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PaedDr. Vladimír Tenčl

Tenčl v.r.

Člen týmu

Mgr. Jaroslava Kněnická

Kněnická v.r.

V Praze dne 12. prosince 2002

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 18. 12. 2002
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Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Podpis

Ing. Jiřina Čtveráková – ředitelka školy

Čtveráková v.r.

Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů, 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.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Příslušný orgán státní správy –
MHMP, Novodvorská 1010, P-4
Zřizovatel

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
8. 1 2003

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
0063/03-5117

18. 12. 2002

010 1084/02-5117

Připomínky ředitelky školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány
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