ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Střední Čechy

Inspekční zpráva

Zvláštní škola a Pomocná škola Kolín
Kutnohorská 179, 280 00 Kolín IV
Identifikátor školy: 600 021 742
Zřizovatel/školský úřad: Školský úřad Kolín, Kutnohorská 50, 280 00 Kolín VI
Termín konání orientační inspekce: 6. září 2000

Čj.
Signatura

Š 10 1999

031 288/00-4041
oc1nu237

SPECIFICKÁ ZJIŠTĚNÍ
Zvláštní a Pomocná škola Kolín byla zřízena od 1. září 1991 Školským úřadem Kolín podle § 6
odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství původně
jako zálohová organizace. Na základě žádosti ředitelky byla podle stejného předpisu zřízena
jako škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace) s platností od 1. července 2000.
Zřizovací listina byla vystavena dne 3. května 2000 pod čj. 3067/2000/9.
Při orientační inspekci čj. 023 189/00-1093 konané ve škole ve dnech 12. - 19. dubna 2000
bylo zjištěno porušení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné
a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace
výchovných poradců tím, že ve škole vyučovala učitelka slovenské národnosti. Kontrolou bylo
zjištěno, že tento nedostatek uvedený v protokolu o kontrole čj. 023 190/00-1093 byl dne 9.
června 2000 odstraněn. Ředitelka předložila kopii osvědčení (Ev. číslo 11/2000) o vykonané
zkoušce z českého jazyka uvedené učitelky. Osvědčení vydalo Pedagogické centrum Plzeň dne
12. června 2000.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ




Osvědčení o vykonané zkoušce z českého jazyka ze dne 12. června (Ev číslo: 11/2000);
Zřizovací listina čj. 3067/2000/9 ze dne 3. května 2000;
Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení
čj. 20 136/2000 - 21.

ZÁVĚR
Nedostatek uvedený v protokolu o kontrole čj. 023 190/00-1093 byl odstraněn.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektorka

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jiřina Veselá

...................................

V Kolíně dne 7. září 2000
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Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 7. září 2000
Razítko

Ředitelka školy

Podpis

Mgr. Irena Pánková

.........................................

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.

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad/zřizovatel: ŠÚ Kolín
Rada školy nezřízena

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-09-21
-

Připomínky ředitelky školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Nebyly podány
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
osobně
-

