Česká školní inspekce
Zlínský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Čj. ČŠIZ-695/12-Z

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy:
Sídlo:
IČO:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
Zřizovatel:
Místo inspekční činnosti:
Termín inspekční činnosti:

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský
Brod
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
15 52 78 16
600 171 132
příspěvková organizace
Mgr. Milanem Pechalem, ředitelem školy
Zlínský kraj
Vlčnovská 688, 68 8 01 Uherský Brod
18. 9. 2012

Předmět inspekční činnosti
Následná inspekční činnost na podnět podle ustanovení § 174 odst. 5 školského zákona:
1. Postup školy podle ustanovení § 29 odst. 3 školského zákona v souvislosti se
zasíláním záznamu o úrazu žáka v elektronické podobě České školní inspekci;
2. Postup školy vycházející z ustanovení § 65 školského zákona při organizaci
středního vzdělávání v souvislosti s praktickým vyučováním a stanovením
nejvyššího počtu žáků na jednoho učitele odborného výcviku;

Zlínský inspektorát České školní inspekce

Inspekční zpráva
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Aktuální stav školy
Následnou inspekční činností bylo zjištěno, že školou řádně vedená a vyhotovená evidence
úrazů žáků v podobě záznamu o úrazu při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech byla zaslána České školní inspekci.
Ve školním roce 2012/ 2013 nebyl překročen stanovený nejvyšší počet 6 žáků na jednoho
učitele odborného výcviku u oboru vzdělání 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování
kovů – práce rytecké v případě předložených deníků evidence odborného
výcviku (UM1 UR; UM2 UR č. 1; UM2 UR č. 2) a u oboru vzdělání 82-51-L/024
Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké v případě předložených deníků
evidence odborného výcviku (UM3 UR č. 1; UM3 UR č. 2; UM4 UR č. 1; UM4 UR č. 2).
Ředitel školy přijal odpovídající opatření k odstranění nedostatků zjištěných v inspekční
zprávě čj. ČŠIZ-217/12-Z ze dne 10. dubna 2012.

Závěry
Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků škola odpovídajícím způsobem
postupovala v případě evidence a následného zasílání úrazů ČŠI. Škola postupovala
požadovaným způsobem při organizaci středního vzdělávání v souvislosti s praktickým
vyučováním a stanovením nejvyššího počtu žáků na jednoho učitele odborného výcviku.
Škola přijala odpovídající opatření k nápravě nedostatků zjištěných při institucionálním
hodnocení školy a popsané v inspekční zprávě čj. ČŠIZ-217/12-Z ze dne 10. dubna 2012.
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Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace – Centrum odborné přípravy technické,
Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, čj. 1201/2001/ŠK ze dne
12. 9. 2001, vydaná Zlínským krajem
2. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Centra odborné přípravy technické, Uherský Brod,
Vlčnovská 688, čj. KUZL 5868/2003/ŠK ze dne 14. 4. 2004, vydaný Zlínským krajem
3. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra odborné přípravy technické, Uherský Brod,
Vlčnovská 688 ze dne 31. 8. 2005, vydaný Zlínským krajem
4. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Střední školy – Centra odborné přípravy technické,
Uherský Brod, IČ 15527816 ze dne 17. 6. 2009, vydaný Zlínským krajem
5. Jmenování ředitelem Centra odborné přípravy, Uherský Brod, Vlčnovská 688,
1. NÁMĚSTEK HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY čj. 202 184/95-74 ze dne
3. 5. 1995 s účinností od 15. 5. 1995
6. Stanovisko Rady Zlínského kraje ke změně výkonu funkce ředitele na dobu určitou
ze dne 5. 3. 2012, vydané Zlínským krajem
7. Zápis z porad vedení Střední školy – Centra odborné přípravy technické, Uherský Brod
dne 27. 8. 2012
8. Smlouva o poskytování certifikačních služeb č. 611356 – 200124 ze dne 11. 4. 2012
9. Export dat, InspIS – SŠ-COPt Uherský Brod ze dne 17. 9. 2012
10. Záznam o úrazu, pořadové číslo 1- 5, školní rok 2011/2012
11. Potvrzení o zaslání záznamu o úrazu, pořadové číslo 1 -5, školní rok 2011/2012
12. DENÍK evidence odborného výcviku SEVT 49 452 1 pro školní rok 2012/2013, obor
vzdělání 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké, UM1 UR
(6 žáků); UM2 UR č. 1 (6 žáků); UM2 UR č. 2 (4 žáci)
13. DENÍK evidence odborného výcviku SEVT 49 452 1 pro školní rok 2012/2013, obor
vzdělání 82-51-L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké,
UM3 UR č. 1 (5 žáků); UM3 UR č. 2 (6 žáků); UM4 UR č. 1 (6 žáků); UM4 UR č. 2
(2 žáci)
14. Seznam žáků pro školní rok 2012/2013, obor vzdělání 82-51-L/01 Uměleckořemeslné
zpracování kovů – práce rytecké, UM1 UR; UM2 UR č. 1; UM2 UR č. 2; obor
vzdělání 82-51-L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké,
UM3 UR č. 1; UM3 UR č. 2; UM4 UR č. 1; UM4 UR č. 2
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Poučení
Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné
připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce Zlínský inspektorát, Zarámí 88,
760 01 Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.z@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.
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 a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo
školském zařízení, jichž se týká, a ve Zlínském inspektorátu České školní inspekce.

Složení inspekční komise a datum vyhotovení inspekční zprávy
Ve Zlíně dne 27. 9. 2012

(razítko)

PhDr. Josef Hitmár, školní inspektor

PhDr. Josef Hitmár v. r.

Mgr. Zdeněk Ševela, školní inspektor

Mgr. Zdeněk Ševela v. r.

Mgr. Renata Juráňová, školní inspektorka

Mgr. Renata Juráňová v. r.

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Ve Zlíně dne 4. 10. 2012

(razítko)

Mgr. Milan Pechal, ředitel školy

Mgr. Milan Pechal v. r.
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Připomínky ředitele školy
18. 10. 2012

Připomínky nebyly podány.
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