Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Vídeňská 47, 639 00 Brno
Identifikátor školy: 600 013 448
Termín konání inspekce: 25. říjen 2006

Čj.:

ČŠI 1311/06-12

Signatura: bl2za501

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským
krajem, vykonávající činnost střední školy a školní jídelny – výdejny. Škola v současné době
realizuje studijní obory: 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné (čtyřleté), 79-41-K/405
Gymnázium – programování (čtyřleté) a 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (osmileté).
Ve školním roce 2006/2007 navštěvuje školu 779 žáků. Škola má odloučené pracoviště na
ulici Táborská.
PŘEDMĚT INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zaměřená na příčiny a četnost úrazů žáků ve školních letech 2004/2005
a 2005/2006 ve středních školách.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ

1. Zjištění příčin a četnosti úrazů žáků školy ve školním roce 2004/2005 a 2005/2006
Analýza úrazovosti ve školním roce 2004/2005 ukázala, že ke školním úrazům nejvíce
docházelo v hodinách tělesné výchovy. Z celkového počtu 58 úrazů evidovaných v Knize
úrazů, bylo 46 v tělocvičně a na hřišti, další s výukou tělesné výchovy přímo souvisely. Jeden
úraz se stal na lyžařském kurzu a jeden v šatně pro tělesnou výchovu. K dalším úrazům došlo
na chodbách a v učebnách (10). V nejvíce případech se jedná o zranění horních a dolních
končetin. Nejčastější příčinou úrazů je nešťastná náhoda a neopatrnost žáků. Z uvedeného
počtu zaevidovaných úrazů je dle výkazu o školních úrazech 48 registrovaných, tzn.
takových, o kterých byl vyhotoven záznam o úrazu.
Ve školním roce 2005/2006 došlo k poklesu evidovaných úrazů na 45. Z tohoto počtu
se v hodinách tělesné výchovy stalo 31 úrazů a v činnostech souvisejících 4 úrazy (na
lyžařském kurzu). K ostatním úrazům došlo na chodbě (3), na schodišti (3), v laboratoři (1),
na školním výletě (1), v jídelně (1) a v učebně (1). Ve většině případů si žáci opět úrazy
způsobili vlastní neopatrností.
Ve vybraném vzorku záznamů o úrazu nemá škola proveden návrh preventivního
opatření. Škola vede dvě knihy úrazů podle svých pracovišť.
2. Přijatá preventivní opatření ke snížení úrazovosti ve školním roce 2004/2005 a
2005/2006
Žáci jsou prokazatelně na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti a ochraně
zdraví, dále pak před každými prázdninami a mimořádnou školní akcí. O poučení je proveden
zápis do třídní knihy. V době inspekce v některých případech škola prokazatelně nedoložila,
jakým způsobem seznamuje žáky s provozními řády odborných učeben a laboratoří. Ve
sledovaných třídách ojediněle nebylo prokázáno seznámení jednotlivců s pravidly bezpečného
chování v tělesné výchově.
Pracovníci školy jsou každoročně proškolováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
a v oblasti požární ochrany. Zvýšenou úrazovostí žáků v hodinách tělesné výchovy se
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zabývala ve školním roce 2004/2005 předmětová komise tělesné výchovy. Vedení školy, dle
sdělení ředitele, pravidelně projednává se všemi pedagogickými pracovníky zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a činnostech s ním souvisejících, v zápisech
z pedagogických rad 2005/2006 se tematika úrazovosti neobjevila.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, č.j. 98/67, ze dne
16. června 2005
2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, ze dne 10. května 2005
1.

3.

R 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních ve školním
roce 2005/2006, ze dne 8. září 2006

4.

R 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních ve školním
roce 2004/2005, ze dne 19. září 2005

5.

Zápis z porady Předmětové komise tělesné výchovy, ze dne 19. května 2005

6.

Traumatologický plán, ze dne 20. března 2006

7.

Záznam o provedení periodického školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, ze dne 29.
srpna 2005, včetně presenční listiny

8.

Třídní kniha 6. G, studijní obor 79-41-K/801, ve školním roce 2006/2007

9.

Třídní kniha 8. G, studijní obor79-41-K/801, ve školním roce 2006/2007

10. Třídní kniha 2. A, studijní obor 79-41-K/405, ve školním roce 2006/2007
11. Záznamy o úrazu, kopie doložené za školní rok 2004/2005, 2005/2006
12. R 13-01 Výkaz o ředitelství škol, za září 2006
13. S 8-01 O střední škole, ke dni 30. září 2006
14. Školní řád, platný od 24. dubna 2006
15. Pravidla práce v odborných učebnách informatiky, (včetně seznamů poučených žáků

s jejich podpisy), bez uvedení data
16. Provozní řád odborné učebny – laboratoř, bez uvedení data
17. Provozní řád tělocvičny, platný od 1. září 2005
18. Výchovný režim sportovního kurzu, bez uvedení data
19. Provozní řád školního hřiště, platný od 1. září 2005
20. Kniha úrazů, pracoviště Vídeňská, od 1. ledna 2005
21. Kniha úrazů, pracoviště Táborská, od 1. ledna 2005
22. Úrazy, evidence školních úrazů od roku 1979 do 8. prosince 2004
23. Zápisy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2005/2006
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ZÁVĚR
Škola eviduje úrazy žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a činnostech s ním
souvisejících, ale ne vždy provedla návrhy preventivních opatření. Ve školním roce
2005/2006 došlo ve výuce tělesné výchovy k poklesu počtu úrazů.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Ilona Ptáčková

Ilona Ptáčková v. r.

Člen týmu

Ing. Lubomír Hložek

Lubomír Hložek v. r.

V Brně dne 27. října 2006
Razítko

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat
připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí
na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu: Česká školní inspekce, Jihomoravský
inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI
zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
V Brně dne 31. října 2006
Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení

Podpis

RNDr. Pavel Faltýsek

Pavel Faltýsek v. r.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Zřizovatel
Školská rada

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

