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Předmět inspekce:

Řízení školy - následná inspekce

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č.j. 17 804/98-21, výkaz o
středním odborném učilišti a výkaz o střední odborné škole
k 30. září 1998, personální dokumentace pracovníků a osobní
spisy žáků školy, přijatých ke studiu v roce 1998. Dále inspekční
zpráva č.j. 033 77/98-3005, protokol č.j.033 80/98-3005 a dopis
ředitele školy ze dne 15. 6. 1998.

K učilišti 2566. 276 01 Mělník

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Následná inspekce sledovala odstranění nedostatků v řízení školy, zjištěných inspekcí konané
ve dnech 12. a 15. května 1998 - inspekční zpráva č.j. 033 77/98-3005 a protokol č.j.033
80/98-3005 ze dne 1. června 1998. Ředitel školy se ke zprávě nevyjádřil, pouze dle
ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, podal dne 15. června 1998 zprávu o
odstranění zjištěných nedostatků.
V současnosti je situace, dle jednotlivých bodů výše zmíněného protokolu a zprávy o
odstranění nedostatků, následující:
bod 1) V ISŠ technické působí od 1. června 1998 pouze dva vrchní mistři odborné výchovy.
S třetím mistrem odborné výchovy byla ke stejnému datu uzavřená nová pracovní smlouva
jako s mistrem odborné výchovy. Ke změně v platovém zařazení přesto nedošlo - mistr
odborné výchovy je zařazen do 9. platové třídy .
Bod 2) Obory 64-28-4 technickohospodářská činnost a 24-18-4 provozní technika jsou nadále
vyučovány externě. Tento způsob organizace studia při zaměstnání je použitý pro celou třídu
v rozporu se stanoviskem zřizovatele ze dne 31.srpna 1998. V zahajovacím výkaze školy pro
školní rok 1998/99 je vykázáno celkem 99 žáků, kteří studují externím způsobem tyto obory:
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26-75-4 elektrotechnika - deset žáků třetího ročníku,
24-18-4 provozní technika - 31 žáků prvního ročníku, 17 druhého a 17 třetího ročníku,
64-28-4 technickohospodářská a správní činnost - 14 žáků druhého a 10 žáků třetího ročníku.
Pouze v případě oboru, uvedeného na prvním místě, je způsob výuky v souladu s rozhodnutím
o zařazení do sítě škol. V ostatních případech ředitel rozhodl o změně - místo denního studia
v případě provozní techniky, externí studium při zaměstnání. Večerní studium povoleno u
oboru technickohospodářská a správní činnost je změněno na studium externí. Výhrady,
zmíněné v inspekční zprávě, k tomuto způsobu studia - nepřehlednost učebních osnov a
dodržení stanoveného počtu hodin při absence individuálních studijních plánů jednotlivých
žáků - nadále trvají.
bod 3) Náprava v tomto bodě nebyla možná. Jednalo se o neoprávněné přijetí žáka do
nástavbového studia. Porušení proběhlo v době působení předcházejícího ředitele školy.
bod 4) Špatné zařazení pracovníka do platového stupně - neproveden odpočet let za absenci
vysokoškolského vzdělání. Tato závada byla k 1. červnu 1998 odstraněna.
Shrnutí: Ze tří bodů, ve kterých měla být učiněná opravná opatření, je ve skutečnosti
provedena úplná náprava v bodě jediném. Závady zjištěné v bodech 1) a 2) přetrvávají - viz
protokol.
Další zjištění:
1. Kontrola osobních spisů žáků prvních ročníků nástavbovému studiu a jejich přihlášek
prokázala, že nebylo přihlédnuto k doporučením inspekce. Do oborů 24-96-00 a 26-96-00
podnikání v oborů strojírenství a elektrotechniky jsou nadále přijímáni žáci, jejichž
prospěch v učebním oboru je nevyhovující. Například ze 13 přijatých v oboru 24-96-00
pouze pět žáků není hodnoceno stupněm dostatečným v některém z nosných předmětů
v prvním pololetí třetího ročníku příslušného učebního oboru.
2. V prvním ročníku oboru 24-18-4 provozní technika je v zahajovacím výkaze vykázáno 31
žáků, dle osobních spisu jich bylo přijato 30 - viz protokol. Tři z přijatých žáků nemají
v osobní dokumentaci doložené, výučným listem, ukončení požadovaného vzdělání.
3. Do prvního ročníku oboru 24-18-4 provozní technika byli ve třech případech přijati žáci,
kteří ve školním roce 1997/98 nebo 1996/97 toto studium sami zanechali, nebo byli pro
nadměrnou absenci vyloučeni. Dochází zde k paradoxní situaci, kdy rozhodnutím ředitele
školy je žák ke dni např. 1997/02/03 vyloučen ze studia, pro neplnění základních
povinností, a následně v dubnu nebo květnu rozhodnutím stejného ředitele o přijetí opět
přijat z důvodu “splnění podmínek pro přijetí ke studiu”. Aplikace pravomocí ředitele
školy dle odst.2 § 3 zákona 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, tímto
způsobem, zpochybňuje celý smysl těchto pravomocí a nechává volné pole různým
spekulacím o pravých důvodech opětovného přijetí ke studia u dospělých, kteří jednou
poskytnutou šanci a prostředky ze státního rozpočtu nevyužili. Ředitel školy v tomto
případě nevyužívá efektivně svěřené státní prostředky.
4. Současná skladba oborů je z pohledu typu školy a jejího zaměření nevyhovující:
Z celkového počtu 391 žáků všech forem, oborů a ročníků studia je pouze 83 žáků
učebních oborů (21,2 %), žáků studijních oborů denního studia - 209 (53,45 %), a z těchto
je pouze 70 žáků (33,5 %) oborů technických. Zbytek tvoří žáci oborů management
strojírenství a oborů ze skupiny “podnikání v oboru.....”. Neméně odstrašující je
skutečnost, že 99 žáků, tj. 25,3% všech žáků školy, studuje externí formou studia!
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ZÁVĚRY INSPEKCE
Ředitel školy neodstranil zjištěné nedostatky ve své řídící práci a v tomto školním roce opět
překročil, ve smyslu platných předpisů, svou pravomoc - viz protokol
Doporučení inspekce k další činnosti školy.
 S okamžitou platností uvést druh studia ve škole do souladu s rozhodnutím MŠMT ČR
č.j. 17 804/98-21. Externí formu studia používat pouze na základě individuálních důvodů a
po vypracování individuálních studijních plánů.
 Stanovit jednoznačně kontrolovatelná prospěchová kritéria pro přijímací řízení do
nástavbového studia.
 Ve spolupráci se zřizovatelem a ŠÚ v okrese Mělník zvážit skladbu oborů školy - v rámci
dalších kroků transformace vzdělávací nabídky v okrese využit technické vybavení školy
hlavně pro výchovu mládeže v oborech učebních se zaměřením na strojírenství a
elektrotechniku.
 Odstranit chyby a doplnit povinnou dokumentaci školy.
Datum vyhotovení zprávy.
V Kralupech n. Vlt.

dne 23. října 1998
razítko

Podpis inspektorky:

Ing. Jarmila Maslarovová

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

Přílohy: protokol
Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne ....27.10.1998.................................
razítko

podpis ředitele školy .......Mejzr.........................................
Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění
pozdějších předpisů může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Na vědomí:
Adresát
Zřizovatel:
Školský úřad:
Rada školy: není zřízena

Datum předání/
odeslání zprávy
98/11/06
98/11/06
----
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Podpis příjemce nebo č.j.
jednacího protokolu ČŠI
033 158/98-3005
033 159/98-3005
----

