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INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola
Mohelnice,Vodní 27
789 85 Mohelnice, Vodní 27
Identifikátor školy: 600 027 155
Termín konání tematické inspekce: 6. prosinec 2002

Čj.:

135 272/02-5148

Signatura: tm5zw502

09/2002

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Vodní 27, Mohelnice (dále jen škola) byla
založena 1. srpna 1995 jako příspěvková organizace MŠMT. V součastné době plní
zřizovatelskou funkci Krajský úřad Olomouckého kraje. Ke dni inspekce se v jednotlivých
oborech připravovalo na budoucí povolání devadesát dva žáků v devíti třídách. V odborném
učilišti se připravují žáci v oboru šití oděvů a prodavačské práce, v učilišti na výrobu konfekce.
Součástí školy je i praktická škole s dvouletou výukou. Na škole působí třináct pedagogických
pracovníků, odborná výchova je konána jednak na pracovištích školy, jednak na smluvních
pracovištích.
PŘEDMĚT INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
 materiálně-technické 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

HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM
Škola vlastní v součastné době sedm počítačů z nichž byly jako centrální dodávka v rámci akce
PIII-Infrastruktura dodány čtyři počítače (uvedený počet odpovídá statistickému počtu žáků
v době sběru podkladů z období roku 2001). Do této doby používala škola tři vlastní
nakoupené počítače výhradně k zajištění provozních záležitostí (účetnictví, administrativa, styk
s úřady, práce v programu Bakalář, aj.).
Na základě centrální dodávky škola vyčlenila místnost na samostatnou učebnu, kde jsou
umístěny čtyři počítače (z nichž jeden je učitelský) s tiskárnou, které jsou vzájemně zasíťované
a připojené k Internetu generálním dodavatelem smluvní připojovací rychlostí 64 kbit/s.
Dva počítače z vlastních zdrojů, které škola používala před uvedenou dodávkou byly a jsou
provozovány na samostatné lince od dodavatele RPS Rýznar, pevnou linkou, v připojovací
rychlosti 34 kbit/s.
VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI VÝUCE, MIMO VYUČOVÁNÍ A PŘI
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Koncepce využití výpočetní techniky ve škole
Vedení školy se koncepcí používání výpočetní techniky ve vzdělávání nezabývalo do doby
zavedení „Internetu do škol,“ protože ve škole nebyla výpočetní technika vyučována.
Vzhledem k centrální dodávce počítačů, bylo využito možností v učebních dokumentech
u oborů odborného učiliště a výuka základů výpočetní techniky byla zařazena do učebního
plánu od 1. září 2002. Uvedená problematika je poprvé popsána ve výroční zprávě školy za
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školní rok 2001/2002 a zapracována do plánu práce školy na školní rok 2002/2003. Počítá se
s rozšířením počtu míst v počítačové učebně o další počítače počínaje od ledna roku 2003.
Využití výpočetní techniky v práci školy
Výpočetní technika ve výuce školy vzhledem k učebním dokumentům a vzdělávacím
programům je záležitostí okrajovou a slouží ke zpestření výuky a zvládnutí nejzákladnějších
operací při práci s počítačem. Výuka je od 1. září 2002 zařazena v minimální dotaci jedné
hodiny týdně do odborného učiliště obor šití oděvů a prodavačské práce.
V den konání inspekce proběhla výuka v jedné vyučovací hodině na čtyřech počítačích, včetně
počítače pro vyučujícího. V průběhu vyučovacího týdne je rozvrhem hodin učebna obsazena
celkem ve třech vyučovacích hodinách.
V době mimo vyučování je dle rozhovoru s ředitelem školy a koordinátorkou ICT učebna
využívána vyučujícími v rámci samostudia a přípravy na výuku. Dále škola umožňuje žákům
přístup k počítačům a tím k Internetu v době mimo vyučování a pro zájemce o počítače
a Internet zřídila škola kroužek výpočetní techniky, který je pravidelně navštěvován.
Počítače zakoupené školou jsou umístěny tak, aby plynule zajišťovaly plnění provozně-řídících
a administrativních úkolů. Jeden z počítačů připojených k Internetu je umístěn pro potřeby
vyučujících ve sborovně školy, druhý je využíván výhradně k zabezpečení ekonomiky a
administrativy školy. Ředitel školy využívá přenosného počítače.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje čj. 4594/2001 ze dne
21. prosince 2001
2. Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
čj. 12 922/02-21 ze dne 11. června 2002 s účinností od 21. prosince 2001
3. Výkaz Škol (MŠMT) Pl-04 zaměstnanců a mzdových prostředků v regionálním školství za
období 1. – 3. čtvrtletí 2002
4. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2001/2002
5. Plán práce školy na školní rok 2002/2003
6. Rozvrh hodin na školní rok 2002/2003
7. Rozvrh vyučovací doby v učebně výpočetní technika na období školního roku 2002/2003

ZÁVĚR
Škola zařadila výuku využívání výpočetní techniky do vzdělávání na odborném učilišti až
pod vlivem projektu PIII-Infrastruktura. Počítače z centrální dodávky jsou zpřístupněny
pedagogickým pracovníkům i žákům školy, škola podporuje jejich využívání i v době mimo
vyučování. Jejich plné využití je však limitováno konfigurací dodaných počítačů.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Josef Diviš

Diviš J. v. r.

Člen týmu

Miroslava Klčová

Klčová v. r.

V Šumperku dne 9. prosince 2002

Přílohy
Záznamový arch
Dotazník pro ŘŠ

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 12. prosinec 2002

Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Podpis

Mgr. Jiří Coufal – ředitel školy

Coufal J. 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
Zřizovatel
Rada školy

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
27. 12. 2002
27. 12. 2002

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
135 293/02-5148
135 293/02-5148

Připomínky ředitele školy
Datum
xxxxxx

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
xxxxxxxxx

Připomínky nebyly podány

5

