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ZÁKLADNÍ ÚDAJE




Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková
organizace (dále SŠ) je právnickou osobou, která vznikla sloučením dvou původně
samostatných příspěvkových organizací - s účinností od 1. 9. 2005. Zřizovatelem SŠ je
Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Cílová kapacita školy je
stanovena na 753 žáků, ke dni inspekce ji navštěvovalo 683 žáků. Její součásti tvoří
SŠ (místa poskytovaného vzdělávání - Jiráskova 1a/841 a Husovo nám. 1/858) a
odloučená pracoviště domova mládeže a školní jídelny (místa poskytovaných
školských služeb - Hlubčická 2, nám Míru 14 a Husovo nám. 1, 794 01 Krnov).
Ke dni inspekce se ve škole vyučovalo celkem pět oborů studia na Střední
pedagogické škole, z toho dva v denní i dálkové formě vzdělávání, a celkem dva
obory studia na Střední zdravotnické škole, z toho jeden v denní i večerní formě
vzdělávání a jeden v denní, dálkové i večerní formě vzdělávání.

PŘEDMĚT INSPEKCE
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.


Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona



Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení
(informační gramotnost)

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona
Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení (dále rejstřík) bylo příspěvkové
organizaci vydáno dne 14. září 2005 – s účinností od 1. září 2005. SŠ byla zřízena na dobu
neurčitou.
Ve zřizovací listině příspěvkové organizace i v jejích dodatcích jsou vybrané údaje
sledovaných dokumentů v souladu se skutečností.
Název, sídlo, identifikační číslo, právní forma i resortní identifikátor školy odpovídají
skutečnosti.
Všechny identifikační údaje týkající se zřizovatele, tj. název, sídlo, identifikační číslo i právní
forma, jsou rovněž v souladu se skutečností.
Ve školním roce 2006/2007 se ve škole vyučuje celkem sedm z deseti schválených oborů
vzdělání. Všechny vyučované obory vzdělání, formy i místa vzdělávání jsou v souladu
s vydanými rozhodnutími MŠMT o změnách v údajích vedených v rejstříku.
V rozhodnutí KÚ MSK ve věci změny zápisu do rejstříku s účinností od 1. září 2005
odpovídá seznam zajišťovaných školských služeb včetně míst jejich poskytování po
provedeném sloučení SŠ skutečnosti.
Vyučovacím jazykem je ve škole český jazyk.
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Jméno a příjmení ředitelky školy, která je současně statutárním orgánem ZŠ, je ve
sledovaných dokumentech uvedeno v souladu se skutečností.
Ve škole byl ke dni inspekce dodržen nejvyšší povolený počet žáků v jednotlivých formách
vzdělávání, nebyla překročena stanovená kapacita SŠ uvedená v rozhodnutích o zápisu do
rejstříku.
Jednotky výkonu byly v příslušných výkazech podle stavu k 30. 9. 2006 a v třídních knihách
všech tříd ke dni inspekce uvedeny v souladu se skutečností.
Při posuzování dodržování lhůt pro předložení žádostí o provedení změn údajů uvedených
v rejstříku bylo zjištěno, že v případě všech podaných žádostí o provedení příslušných změn
byly zákonem stanovené lhůty ze strany školy dodrženy.
V souladu s dodatkem č. 2 zřizovací listiny došlo po provedeném sloučení škol s účinností od
1. září 2005 ke změně názvu nově vzniklého právního subjektu. Žádost o zápis změny
zařazení SŠ podala ředitelka školy dne 25. května 2005, rozhodnutí KÚ MSK bylo vydáno
dne 1. července 2005 a rozhodnutí MŠMT dne 14. září 2005. Na základě uvedených
rozhodnutí došlo k zápisům změn názvu školy i její kapacity a změn oborů vzdělání, forem i
míst vzdělávání s účinností od 1. září 2005.
Žádosti ředitelky školy týkající se schválení nového studijního oboru Zdravotnické lyceum
byly podány dne 2. září 2005 a 6. října 2005. Rozhodnutí MŠMT a KÚ MSK o zápisu
uvedené změny v rejstříku byla vydána dne 7. února 2006 a 26. června 2006 - s účinností od
1. září 2006.
Ke změnám údajů o zřizovateli školy a osobních údajů o ředitelce školy, která je současně
statutárním orgánem ZŠ, ode dne účinnosti školského zákona ke dni inspekce nedošlo.
Hodnocení dopadu ICT na výuku a učení (informační gramotnost)
Oblast informačních a komunikačních technologií (dále ICT) je v obecné rovině zahrnuta do
veškeré dokumentace týkající se plánování (strategický rozvoj školy, roční plán práce, plán
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tematické plány pro některé předměty aj.).
Vedení školy má promyšlenou koncepci zařazení ICT do výuky většiny předmětů. Vyučující
ve velké míře využívají vlastních výukových a prezentačních programů.
SŠ má zpracovaný ICT plán, který vychází z platného metodického pokynu. Analyzuje
stávající situaci i předchozí kroky, následně uvádí cílový stav a plán postupných kroků pro
jeho dosažení. Tento materiál dostatečně hodnotí sledovanou oblast.
V rámci programu Státní informační politiky ve vzdělávání získala škola osvědčení
o způsobilosti vzdělávacího zařízení k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, a to
k proškolování základních uživatelských dovedností, školení poučených uživatelů a školení
modulů ICT ve výuce českého, anglického a německého jazyka a dějepisu.
V oblasti ICT v současné době realizuje projekt, který byl finančně podpořen MŠMT a KÚ
Moravskoslezského kraje.
Oblast ICT je funkčně začleněna do celkové strategie a plánování školy.
Ředitelka školy dosáhla v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP)
v oblasti ICT úrovně plného modulu P. V rámci projektu Phare Systém celoživotního
vzdělávání Moravskoslezska dále absolvovala kurzy Využití aplikačních programů ve výuce a
Didaktika informatiky – oba v rozsahu padesátihodinové dotace. Rovněž získala certifikát
opravňující vyučovat modul Školení poučených uživatelů – ICT ve výuce dějepisu a českého
jazyka. Její informační gramotnost společně s dalšími aktivitami (zlepšování materiálních
podmínek ve sledované oblasti, podpora DVPP v rámci SIPVZ i důsledné zavádění ICT do
výuky) vede k soustavnému rozvoji ICT ve škole.
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Činnost ředitelky školy směřující k podpoře rozvoje ICT ve vzdělávacím procesu školy je
příkladná.
Škola shromažďuje podklady pro vlastní hodnocení v oblasti ICT. Při hodnocení dopadu ICT
na výuku a učení vychází ze zpráv předmětových komisí sdružených v projektovém centru.
Návrhy opatření k dalšímu rozvoji a využití ICT jsou v souladu s obsahem výuky a
materiálními možnostmi SŠ. Hodnotící výstupy a následná opatření přispívají k podpoře
vzdělávání ve škole. Na základě dosažených výsledků jsou stanoveny úkoly pro další období.
Opatření přijímaná ředitelkou školy v oblasti podpory rozvoje vzdělávání ve škole
odpovídají běžnému stavu, jsou funkční.
Ve škole vyučuje celkem 66 pedagogů. Z uvedeného počtu získalo certifikát Z (základní
uživatelské ICT znalosti a dovednosti v rámci 1. etapy státní informační politiky ve
vzdělávání) 92 % vyučujících, certifikát P0 (uživatelské ICT znalosti a dovednosti definované
osnovou Úvodního modulu Školení poučených uživatelů) 90 % vyučujících, certifikát P1 volitelný modul - 45 %, P2 4,5 %. Plný modul P pak získalo 12 % učitelů. V oblasti
informační gramotnosti vyučujících škola splňuje ukazatele standardu. Většina pedagogů
využívá prostředků ICT ve výuce, někteří z nich vytvářejí vlastní výukové programy.
Informační gramotnost učitelů a jejich aktivity směřující k podpoře využití ICT ve výuce
dosahují vynikající úrovně.
Materiální podmínky školy vycházejí z reálných potřeb obou sloučených subjektů a ze
standardu ICT služeb. Tomu odpovídá počet pracovních stanic v počítačových učebnách i
učitelských kabinetech, počet stanic v ostatních učebnách prozatím standardu nedosahuje.
Škola využívá multimediálních učeben s dataprojektory, je vybavena systémovými programy,
periferií a prezentační technikou, má k dispozici výukové programy i připojení všech
pracovních stanic k internetu.
Materiální zázemí školy z hlediska zajištění dalšího rozvoje a využívání ICT je funkční.
Škola se prezentuje na vlastních webových stránkách, zákonní zástupci nezletilých žáků mají
možnost komunikovat se všemi vyučujícími prostřednictvím e-mailu (s možností využití
webové kamery) a SMS. Na jejich podnět je v současné době v přípravné fázi zavedení
elektronické třídní knihy, umožňující časově neomezené informace o docházce a prospěchu
žáků. Podněty zákonných zástupců nezletilých žáků jsou průběžně vyhodnocovány, zpětná
informovanost je funkční.
Komunikace školy se zákonnými zástupci žáků pomocí ICT a práce s jejich podněty v této
oblasti je na vynikající úrovni.
Ve sledovaných hodinách při práci s výukovými programy i s internetem prokázali žáci velmi
dobrou úroveň svých dovedností. Výstupy z vlastní práce žáků jsou využívány k získání
zpětné vazby spojené s jejich sebehodnocením i hodnocením.
Metodické dovednosti učitelů ve využívání prostředků ICT byly prokázány zejména při práci
s prezentační technikou.
Využívání prostředků ICT ve výuce je funkční.
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VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Střední pedagogická škola a Střední odborná
škola, Krnov, Jiráskova 1a, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 7/77/1 ze dne
13. 12. 2001, č. ZL/233/2001, vydána dne 20. 12. 2001, s účinností od 1. 10. 2001
2. Dodatek č. 1 zřizovací listiny č. ZL/233/2001, schválen usnesením zastupitelstva kraje
č. 9/129/1 ze dne 28. 3. 2002, vydán dne 11. 4. 2002, s účinností od 12. 4. 2002
3. Dodatek č. 2 zřizovací listiny č. ZL/233/2001, schválen usnesením zastupitelstva kraje
č. 4/148/1 ze dne 28. 4. 2005, vydán dne 28. 4. 2005, s účinností od 1. 9. 2005 - změna
názvu školy
4. Dodatek č. 3 zřizovací listiny č. ZL/233/2001, schválen usnesením zastupitelstva kraje
č. 6/403/1 ze dne 29. 9. 2005, vydán dne 29. 9. 2005, s účinností od 1. 1. 2006
5. Úplné znění zřizovací listiny č. ZL/233/2001, schváleno usnesením zastupitelstva kraje
č. 6/403/1 ze dne 29. 9. 2005, vydáno odborem školství, mládeže a sportu KÚ MSK ke
dni 11. 10. 2005, s účinností od 1. 1. 2006
6. Jmenovací dekret ředitelky školy, bez čj., schválený usnesením rady kraje č. 11/335 ze
dne 11. 10. 2001, vydaný hejtmanem Moravskoslezského kraje dne 16. 10. 2001, bez
data účinnosti
7. Žádost o změnu zařazení v síti škol, bez čj., podaná ředitelkou školy dne 25. 5. 2005 –
sloučení SŠ
8. Rozhodnutí KÚ MSK ve věci změny zápisu do rejstříku, čj. MSK
11732/2005/ŠMS/Šmí/0002, ze dne 1. 7. 2005, s účinností od 1. 9. 2005 – stanovení
počtu žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání
9. Rozhodnutí MŠMT o změně v údajích vedených v rejstříku, čj. 22 310/2005-21 ze dne
14. 9. 2005, s účinností od 1. 9. 2005 – sloučení SŠ
10. Žádost o zařazení nového studijního oboru Zdravotnické lyceum 78-42-M/005,
kmenový obor 7842M Lyceum, bez čj., podaná ředitelkou školy dne 2. 9. 2005
11. Sdělení k žádostem o změnu údajů v rejstříku, čj. 25276/2005/ŠMS/Mat/0004, vydáno
KÚ MSK dne 27. 9. 2005 na základě usnesení Rady kraje č. 26/1160 ze dne 7. 9. 2005
12. Žádost o změnu v rejstříku škol, podaná ředitelkou školy na KÚ MSK dne 6. 10. 2005 –
změna kapacity školy, seznam studijních oborů a odloučených pracovišť
13. Rozhodnutí MŠMT o změně v údajích vedených v rejstříku, čj. 35 350/05-21 ze dne
7. 2. 2006, s účinností od 1. 9. 2006 – zápis studijního oboru Zdravotnické lyceum
14. Rozhodnutí KÚ MSK ve věci změny zápisu do rejstříku, čj. MSK 109081/2006, ze dne
26. 6. 2006, s účinností od 1. 9. 2006 – stanovení počtu žáků v jednotlivých
povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání
15. Výpis ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení – k čj. 14 893/2002-21,
vydaný MŠMT dne 15. 5. 2002
16. Výpis z oficiálního registru škol, uveřejněný na webových stránkách MŠMT
17. Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. 2006 S 8-01 ze dne 11. 10. 2006
18. Výkaz o ředitelství škol podle stavu k 30. 9. 2006 R 13-01 ze dne 11. 10. 2006
19. Třídní knihy všech tříd ve školním roce 2006/2007 ke dni inspekce
20. Rozvrhy hodin všech tříd, učeben a vyučujících ve školním roce 2006/2007
21. Strategický rozvoj Střední pedagogické školy a SOŠ v Krnově na období 2004 – 2007,
bez data
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22. Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005/2006,
schválená školskou radou dne 9. 10. 2006
23. ICT plán školy 2006, bez data
24. Plán práce školy na školní rok 2006/2007, bez data
25. Tematické plány PK – jazyk německý, veřejnosprávní předměty, přírodovědné
předměty a výtvarná výchova
26. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2006 – 2007 ze dne 2. 1. 2006
27. Certifikáty k oblasti ICT od všech pedagogických pracovníků školy
ZÁVĚR
Formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona byly ve všech
sledovaných bodech splněny.
Oblast ICT je promyšleně začleněna do celkové strategie a plánování školy, informační
a komunikační technologie jsou ve výuce a učení využívány funkčně.
Činnost ředitelky školy směřující k podpoře rozvoje ICT ve vzdělávacím procesu je
příkladná. Materiální zázemí školy ve sledované oblasti se od minulé inspekce výrazně
zlepšilo.
Na vynikající úrovni je informační gramotnost učitelů, jejich aktivity směřují k podpoře
využití ICT ve výuce. Příkladná je komunikace školy se zákonnými zástupci žáků
prostřednictvím ICT a práce s jejich podněty.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PhDr. Renata Mecnerová

Renata Mecnerová

Členka týmu

Mgr. Olga Grossmannová

Olga Grossmannová

Členka týmu

Mgr. Isabela Hobzová

Isabela Hobzová

Člen týmu

Mgr. Ivan Tuček

Ivan Tuček

V Bruntále dne 15. 1. 2007
Razítko
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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, Nádražní 20, 792 01
Bruntál.
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 ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Datum: 22. 1. 2007
Razítko

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

Podpis

Mgr. Hana Košuličová

Hana Košuličová

7

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

2007-02-12

ČŠI 18/07-14

2007-02-12

ČŠI 18/07-14

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava
Školská rada při SPgŠ a SZŠ,
Jiráskova 1a, 794 01 Krnov

Připomínky ředitelky školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text
Připomínky nebyly podány.
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