ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
OSTRAVA

Inspekční zpráva

AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.
Dušní 8/1106, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Identifikátor školy: 600 017 664
Zřizovatel: JUDr. Josef Holík, B. Václavka 18, 700 30 Ostrava-Bělský les
Školský úřad Ostrava, Matiční 20, 729 00 Ostrava
Termín konání orientační inspekce: 2. listopad 1999

Čj.
Signatura

146 355/99-11108
in6ft206

Ve škole byla provedena v rámci orientační inspekce specifická zjištění, zaměřená na popis
a zhodnocení současných podmínek a organizačního zabezpečení 45 žáků druhého a třetího
ročníku denní formy studia a 57 žáků dálkové formy studia, studijního oboru 63-41-M/004
(63-17-6/00) Obchodní akademie ze Soukromé obchodní akademie v Ostravě, s. r. o., (dále jen
SOA) 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 44, kteří jsou od 4. října 1999 vzděláváni
v AHOL-Střední odborné škole, s. r. o., (dále jen AHOL-SOŠ) Dušní 8, 703 00 OstravaVítkovice.
HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ
Kvalita vzdělávání byla posuzována z hlediska materiálního, psychohygienického
a personálního zabezpečení výuky žáků denního i dálkového studia studijního oboru 63-41M/004 Obchodní akademie.
Ve škole je dostatek vhodných učeben. Do AHOL-SOŠ byly přemístěny kromě nábytkového
vybavení SOA i didaktické, audio a video pomůcky, osobní počítače a elektronické psací
stroje. Žákům byly ponechány potřebné učebnice. Kromě kmenových tříd, které jsou vybaveny
videem, zpětným projektorem a audiovizuální technikou, jsou pro výuku k dispozici
specializované jazykové učebny, dvě písárny, čtyři sítě výpočetní techniky,
Nedávno modernizované výukové prostory jsou na velmi dobré úrovni. Učební prostředí je
podnětné a estetické. V mimoučební době mohou žáci využívat kromě počítačů také Internet
a odbornou literaturu a beletrii ze školní knihovny. Šatny a sociální zařízení odpovídají
psychohygienickým požadavkům. V objektu školy je zajištěno stravování ve vlastní školní
jídelně. Pauza zařazená v rozvrhu hodin umožňuje výuku tělesné výchovy ve smluvně
zajištěných prostorách tělocvičny v SOU strojírenském a OU v Ostravě-Hrabůvce, Hasičská
49.
Personální zajištění výuky je stejné jako na SOA. Všichni interní učitelé mají požadovanou
odbornou a pedagogickou kvalifikaci.
Ve škole je dostatek vhodných učeben. Učební prostředí je podnětné a estetické,
psychohygienické zásady jsou dodržovány. Personální podmínky výuky jsou optimální. Na
základě těchto zjištění jsou materiální, psychohygienické a personální podmínky
hodnoceny jako velmi dobré.

HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ
V rámci specifických zjištění bylo posuzováno v AHOL-SOŠ plánování a organizování výuky
žáků studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie.
Plánování
Na základě důkladných analýz podmínek obou zúčastněných škol byly provedeny změny
v původních koncepčních záměrech. Vedení AHOL-SOŠ zpracovalo s ohledem na výuku žáků
studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie dodatek k ročnímu plánu práce
a organizaci školního roku.
S výsledky jednání a navrhovaným opatřením byli rodiče žáků a zletilí žáci poprvé seznámeni
vedením SOA na schůzce konané dne 29. září 1999. Další schůzka proběhla dne 7. října 1999
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v budově školy AHOL-SOŠ, kde si zúčastnění prohlédli výukové prostory a materiální
vybavení školy.
Opatření provedená v důsledku koncepčních změn:


Zřizovatel Soukromé obchodní akademie v Ostravě, s. r. o., Ostrava-Hrabůvka, Hasičská
44, která má studijní obor 63-41-M/004 Obchodní akademie ve formě denního i dálkového
studia uveden v rozhodnutí o zařazení do sítě škol, požádal z důvodu kritické ekonomické
situace žádost o vyřazení ze sítě škol s účinností od 1. října 1999.
 Zřizovatel AHOL-střední odborná škola, s. r. o., podal dne 30. září 1999 žádost o změnu
zařazení studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie do sítě škol od 1. října 1999 na
dobu dostudování současných žáků, s ohledem na Smlouvu o prodeji podniku - Soukromé
obchodní akademie v Ostravě, s. r. o., uzavřenou dne 30. září 1999, a s tím souvisejícím
přechodem žáků na jeho školu. Školský úřad Ostrava nepodal na MŠMT ČR souhlasné
vyjádření s navrhovanou změnou.
 Protože došlo k oddělenému řešení žádosti o vyřazení ze sítě škol Soukromé obchodní
akademie v Ostravě, s. r. o., a současně není řešeno zařazení studijního oboru 63-41M/004 Obchodní akademie u AHOL-střední odborná škola, s. r. o., vzal zřizovatel
Soukromé obchodní akademie v Ostravě, s. r. o., svůj návrh, t.j. žádost z 30. září 1999
v celém rozsahu zpět a podal návrh na zastavení řízení. Zároveň podal dne 19. října 1999
rozklad proti rozhodnutí MŠMT ČR, čj. 30 353/99-21 ze dne 11. října 1999 o vyřazení
školy ze sítě.
Studijní obor 63-41-M/004 Obchodní akademie je vyučován v AHOL-SOŠ bez změny
v zařazení do sítě škol. Tím je porušen § 38a odstavec 1 písmeno a) a § 1 zákona č. 29/1984
Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Učební plány studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie
Kontrolou učebních plánů bylo zjištěno, že jejich rozpracování bývalým vedením školy není
v souladu se učebními plány schválenými MŠMT ČR čj. 14 073/93-23 pro denní studium
s platností od 1. září 1993 počínaje prvním ročníkem a čj. 11 928/95-23 pro dálkové studium
s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem. V předmětech povinného základu byly
uvedeny dva volitelné předměty, dotace hodin některých povinných předmětů byla snížena.
Tím došlo k porušení § 38 odstavec 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce a plánovací činnosti jsou v AHOL-SOŠ funkční. Pro zjištěné nedostatky,
vyžadující okamžitou nápravu je tato oblast hodnocena jako nevyhovující.
Organizování
Při posuzování organizačního uspořádání a při kontrole povinné dokumentace studijního oboru
63-41-M/004 Obchodní akademie bylo zjištěno, že k dálkovému studiu bylo přijato celkem 27
žáků do vyššího než prvního ročníku studia bez souhlasu školského úřadu, což je v rozporu s §
19 odstavec 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Tato skutečnost, zaviněná vedením SOA, vyžaduje okamžité řešení.
Zásadní nedostatek, jakým je vzdělávání 27 žáků v dálkovém studiu studijního oboru 6341-M/004 Obchodní akademie přijatých do vyššího než prvního ročníku studia bez
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souhlasu školského úřadu vyžaduje okamžité řešení. Organizační struktura AHOL-SOŠ
umožňuje účinné řízení školy.
Vzhledem k tomu, že studijní obor 63-41-M/004 Obchodní akademie je vyučován v AHOLSOŠ bez nezbytné změny v zařazení do sítě škol, není tato oblast hodnocena.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ















rozhodnutí MŠMT ČR o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení školy AHOL-střední odborná škola, s. r. o., čj. 18 500/99-21 ze dne 29. dubna
1999 s účinností od 1. září 1999,
smlouva o prodeji podniku Soukromá obchodní akademie v Ostravě Roman Velíšek,
s. r. o., Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupená jednatelem Mojmírem
Zaydlarem, ze dne 30. září 1999. Kupujícím je AHOL-Střední odborná škola, s. r. o., Dušní
8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zastoupena jednatelem JUDr. Josefem Holíkem.
dopis ředitelce školského úřadu Ostrava, podepsaný jednateli obou společností dne 30. září
1999, ve kterém jsou podány informace o průběhu společných jednání a žádost o kladné
stanovisko a doporučení popsaných změn MŠMT ČR,
žádost ze dne 30. září 1999 o vyřazení Soukromé obchodní akademie v Ostravě, s. r. o., ze
sítě škol k 1. říjnu 1999,
žádost ze dne 30. září 1999 o změnu - zařazení studijního oboru Obchodní akademie do
sítě škol od 1. října 1999 na dobu dostudování studentů převzatých ze Soukromé obchodní
akademie v Ostravě,
rozhodnutí MŠMT ČR o vyřazení ze sítě škol Soukromé obchodní akademie v Ostravě,
s. r. o., čj. 30 353/99-21,
zpětvzetí žádosti s datem 19. října 1999, o vyřazení ze sítě škol Soukromé obchodní
akademie v Ostravě, s. r. o.,
rozklad s datem 19. října 1999, Soukromé obchodní akademie, s. r. o., proti rozhodnutí
MŠMT ČR ze dne 11. října 1999,
učení plány obchodní akademie,
třídní knihy a třídní výkazy žáků obchodní akademie.

ZÁVĚR
Zásadní negativa:




AHOL-SOŠ nemá v platném rozhodnutí o zařazení do sítě škol uveden studijní obor 6341-M/004 Obchodní akademie,
výuka v denním i dálkovém studiu obchodní akademie neprobíhala v době kontroly
v souladu se platnými učebními plány,
do čtyř tříd dálkového studia bylo zařazeno 27 žáků, kteří byli přijati ke studiu do vyššího
než prvního ročníku bez souhlasu školského úřadu.
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Zásadní pozitiva:









snaha zřizovatele a vedení školy AHOL-SOŠ odstranit zjištěná negativa,
plynulý průběh výuky žáků obchodní akademie (výuka byla přerušena jeden den),
uzavření pracovních smluv AHOL-SOŠ se všemi učiteli ze SOA,
žákům byly ponechány potřebné učebnice,
velmi dobrá estetická a podnětná úroveň výukových prostor,
nadstandardní materiální vybavení,
velmi dobré psychohygienické podmínky,
možnosti využívání značné nabídky zájmových aktivit v AHOL-SOŠ.

Kvalita vzdělávání žáků studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie v AHOL-SOŠ
je z hlediska podmínek výuky hodnocena jako velmi dobrá. V oblastech plánování a řízení
byly zjištěny nevyhovující skutečnosti vyžadující neodkladné řešení.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektorky

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Vítězslava Kobzová

Ing. Vítězslava Kobzová v. r.

Členka týmu

Ing. Eva Zátopková

Ing. Eva Zátopková v. r.

V Ostravě dne 9. listopadu 1999
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 10. listopadu 1999
Razítko

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář v. r.
Podpis ředitele

Předmětem inspekce bylo dílčí 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.
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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
Školský úřad Ostrava

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
25. listopadu 1999

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
146 367/99-10023

10.listopadu 1999

JUDr. Josef Holík v. r.

Matiční 20, 729 00 Ostrava

Zřizovatel (předáno osobně)
Připomínky ředitele školy
Datum
15. listopadu 1999

Čj. jednacího protokolu
ČŠI
364/99

Text
Připomínky doručeny
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