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KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ
Předmětem následné orientační inspekce byla kontrola přijatých opatření k odstranění
nedostatků, zjištěných při komplexní inspekci, konané ve dnech 26., 27., 29., 30. dubna 1999
a 3., 4. května 1999, uvedených v inspekční zprávě č. j. 024 154/99-5085 ze dne 1. června
1999 a v protokolu o kontrole č. j. 024 155/99-5085 ze dne 1. června 1999.
Inspekční kontrolou bylo zjištěno
 Ředitel školy dodatečně požádal pod č. j. 406/99 Školský úřad Benešov o souhlas
s přijetím žáka do vyššího než prvního ročníku. Školský úřad pod č. j. 502/1999 s přijetím
žáka vyslovil dodatečný souhlas.
 Pro zvýšení pedagogické a odborné způsobilosti provedl ředitel školy tato opatření:
propustil jednoho pracovníka, který nesplňoval podmínky pedagogické a odborné
způsobilosti a dalším vyučujícím změnil přidělení vyučovaných předmětů tak, aby byla
využita jejich odborná způsobilost.
 Do plánu kontrolní činnosti vedení školy byla začleněna pravidelná kontrola vedení povinné
dokumentace třídních učitelů.
 Ve Vnitřním školním řádu školy jsou jako článek 4 nově začleněna práva žáků.
 K datu konání následné inspekce byl podle suplovacích rozvrhů počet mimorozvrhových
změn omezen.
 Učební plán studijního oboru Agropodnikání byl rozpracován na celou dobu studia.
 Výuka předmětu fyzika je podle předložených časově tematických plánů upravena
v souladu s platnými učebními osnovami.
 Žákovská služba v šatně byla zrušena.
 Funkci výchovného poradce nově vykonává vyučující, který též na škole působí jako
protidrogový koordinátor. Konzultační hodiny má stanoveny, kvalifikační studium
výchovného poradenství doposud nezahájil.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ










Inspekční zpráva č. j. 024 154/99-5085
Protokol o kontrole č. j. 024 155/99-5085
Vnitřní školní řád na SZeŠ Benešov
Dodatečné schválení k přijetí do vyššího ročníku SŠ č. j. 406/99
Dodatečný souhlas s přijetím do vyššího ročníku SŠ č. j. 502/1999
Suplovací rozvrhy září 1999
Učební osnovy fyziky
Časově tematické plány
Rozpracování učebního plánu studijního oboru Agropodnikání na celou dobu studia
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ZÁVĚR
Následnou orientační inspekcí bylo zjištěno, že nedostatky zjištěné při komplexní inspekci,
konané ve dnech 26., 27., 29., 30. dubna 1999 a 3., 4. května 1999, uvedené v inspekční
zprávě č. j. 024 154/99-5085 ze dne 1. června 1999 a v protokolu o kontrole č. j. 024 155/995085 ze dne 1. června 1999, byly buď odstraněny, nebo byla vedením školy přijata opatření
k jejich postupnému odstraňování.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Česká školní inspekce
okresní pracoviště Praha-východ, Fráni Šrámka 37
Praha 5, 150 21

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Vladislava Coufalová

Vladislava Coufalová v. r.

Člen týmu

Mgr. Viktor Müller

Viktor Müller v. r.

V Praze dne 27. září 1999

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 4. 10. 1999
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola
Mendelova 131, Benešov

Stanislav Kubín v. r.

Ing. Stanislav Kubín

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.
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
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad: ŠÚ Benešov
Zřizovatel: MŠMT ČR

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
1999-11-03
1999-11-15

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Nebyly podány.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
Předáno osobně
035 195/99-5085

