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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1, má 16 tříd se 477 žáky. Škola sdružuje
gymnázium a školní jídelnu.
Zřizovatelem školy, která je příspěvkovou organizací, je Jihomoravský kraj. Adresa
zřizovatele je: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
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

Škola je vybavena celkem 39 funkčními počítači, které jsou umístěny ve dvou
počítačových učebnách (11+10), v odborných učebnách (2), v kabinetech (10), v kanceláři
školy (3), v ředitelně (1) a ve sborovně (2). Dále je na škole 10 tiskáren. Z uvedených 39
počítačů a 10 tiskáren bylo v rámci projektu P III-Infrastruktura dodáno do školy 11 počítačů
a jedna tiskárna. Počítače z této dodávky jsou umístěny v jedné ze dvou počítačových učeben,
tiskárna je umístěna v kabinetu správce počítačové učebny. Na internet je ve škole připojeno
celkem 20 počítačů; z toho 11 nově dodaných počítačů je připojeno generálním dodavatelem
Auto Cont On Line, a.s., 9 počítačů z jiných zdrojů bylo připojeno k internetu již dříve jiným
poskytovatelem.
VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI VÝUCE, MIMO VYUČOVÁNÍ A PŘI
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Koncepce využití výpočetní techniky ve škole
Ucelenou koncepci využití výpočetní techniky škola vypracovanou nemá. Jsou však
zpracovány dílčí dokumenty, které vymezují po organizační, odborné a právní stránce způsob
používání výpočetní techniky a zabezpečení podmínek (např. provozní řád obou počítačových
učeben, rozpis dalšího vzdělávání učitelů, pracovní náplně koordinátora ICT a správce
počítačové učebny atd.).
Využití výpočetní techniky v práci školy
V den kontroly byly obě počítačové učebny využívány žáky školy při výuce předmětů:
informatika, anglický jazyk a fyzika. V odpoledních hodinách sloužily obě počítačové učebny
volnočasovým aktivitám žáků. V rámci týdenního rozvrhu slouží obě počítačové učebny ještě
navíc jednotlivým třídám při výuce předmětů španělský jazyk a programování. Dle potřeby jsou
učebny využívány navíc i pro předměty matematika, německý jazyk a zeměpis. V době
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mimovyučovací využívají každodenně počítačových učeben žáci v rámci volnočasových aktivit,
kdy si za pedagogického dozoru individuálně vyhledávají různé informace.
Výpočetní technikou si pracovníci školy maximálně usnadňují vedení veškeré školní
administrativy, organizaci provozu školy i vyřizování pošty. Rovněž kontakt s vnějšími
partnery školy je používáním výpočetní techniky značně urychlován a usnadňován (přihlášky,
objednávky, kontakty s družební školou v Německu, s rodiči žáků apod.). Škola má své vlastní
webové stránky, jimiž podrobně a zajímavě informuje veřejnost o své činnosti (např. přijímací
řízení, den otevřených dveří, výstavy na chodbě školy, soutěže, kulturní akce u příležitosti 100.
výročí založení školy atd.). Pedagogičtí pracovníci mají možnost pracovat s předávanými
informacemi na počítačích ve sborovně i v jednotlivých kabinetech. Ve škole je ustanoven ICT
koordinátor a správce počítačové učebny; oba mají v oboru výpočetní techniky značné
zkušenosti a průběžně se zúčastňují dalšího vzdělávání.
Většina pracovníků školy i značná část žáků má už několikaletou praxi se získáváním
informací z internetové sítě. Práce s výpočetní technikou se stala nedílnou součástí činnosti
školy.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Rozhodnutí o změně v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj.
31 363/2001-21 ze dne 30. 1. 2002 s účinností od 1. 9. 2002.
2. Provozní řád počítačových učeben
3. Metodika informačních a komunikačních technologií ze dne 1. 9. 2002
4. Dotazník ČŠI vyplněný ředitelem školy
5. Předávací protokol firmy Auto Cont On Line, a.s., ze dne 26. 6. 2002
6. Tabulka ČŠI „Záznamový arch tematické inspekce-P III-Infrastruktura“ vyplněná
pracovnicemi ČŠI
7. Interní dokument „Využití IKI – Gymnázium Boskovice“

ZÁVĚR

Škola využívá maximálně výpočetní techniku jednak pro vlastní výuku všude tam, kde
je to umožňováno didaktickými výukovými programy i shromažďováním informací z internetu
(informatika, programování, anglický jazyk, španělský jazyk, fyzika) a jednak v době mimo
vyučování pro volnočasové aktivity žáků. Dále je výpočetní technika maximálně využívána pro
vedení veškeré administrativy školy a pro organizaci činnosti školy (účetnictví, evidence žáků,
přehledy o klasifikaci, plány práce apod.). Rovněž ve vnějším informačním systému ve vztahu
k partnerům školy, k družební škole v Německu, k rodičům žáků i k další veřejnosti je využití
výpočetní techniky maximální (elektronická pošta, vlastní webové stránky apod.). Částečné
využívání výpočetní techniky je zatím konstatováno ve vnitřním informačním systému školy a
v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PaedDr. Jitka Měřinská

Jitka Měřinská, v.r.

Další zaměstnanci ČŠI
Hana Linhartová

V Brně dne 16. prosince 2002

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: .17. 12. 2002.......................................................
Razítko

Ředitel školy

Podpis

RNDr. Drahomír Skořepa

Drahomír Skořepa, 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
KÚJmK Žerotínovo
601 82 Brno

nám.

3/5,

Datum odeslání inspekční
zprávy
31.12.2002

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
122 500/2002

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
-

Připomínky nebyly podány
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