ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
OSTRAVA

Inspekční zpráva

Integrovaná střední škola obchodního podnikání,
Český Těšín, Frýdecká 32
Frýdecká 32, 737 01 Český Těšín
Identifikátor školy: 600 171 213
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana
Školský úřad Karviná, Mírová 1429, 735 06 Karviná-Nové Město
Termín konání orientační inspekce: 11. duben 2000

Čj.
Signatura

Š 10 1999

143 139/00-5044
in3gt201

Inspekce byla provedena na základě telefonické žádosti ze Školského úřadu Karviná ze dne
6. dubna 2000 ve věci údajného nedodržení zákonem stanoveného termínu zasílání rozhodnutí
ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí žáků ke studiu v Integrované střední škole obchodního
podnikání Český Těšín (dále jen ISŠ).
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI
1. Ředitel ISŠ předložil pracovníkům ČŠI přehledy počtu přijatých a nepřijatých žáků
ke studiu v ISŠ ve školním roce 2000/2001, přihlášky žáků a kopie rozhodnutí o přijetí
nebo nepřijetí žáků. Jelikož na těchto rozhodnutích ředitele ISŠ není uvedeno datum, byl
předložen i podací deník ISŠ, jehož analýzou bylo zjištěno, že předmětná rozhodnutí (244
rozhodnutí o přijetí a 48 rozhodnutí o nepřijetí žáků) byla žákům a zákonným zástupcům
žáků zasílána v časovém rozmezí od 21. března 2000 do 28. března 2000. To odporuje
ustanovení §19 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno,
že v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo
nepřijetí žáka nebo uchazeče ke studiu do 7 dnů po rozhodnutí, nejdříve však v posledním
úplném kalendářním týdnu měsíce dubna.
2. Žákům a uchazečům, kteří podali přihlášku k dennímu nástavbovému studiu oboru
65-41-L/504 Společné stravování (JKOV: 64-21-4/00) bylo rozhodnutí o přijetí (27 žáků)
nebo rozhodnutí o nepřijetí (24 žáků) zasláno dne 23. března 2000. Tento termín odporuje
§ 5 odst. 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu
ve středních školách zřizovaných státem, jehož ustanovení umožňuje žákům a uchazečům
podat přihlášku ke studiu při zaměstnání nebo do nástavbového studia v termínu do 31.
března. Ředitel ISŠ tak vydaným rozhodnutím o přijetí či nepřijetí žáků ke studiu znemožnil
případné podání přihlášky žákům a uchazečům po 23. březnu 2000 do 31. března 2000.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
 Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
čj. 34 860/99-21 ze dne 15. prosince 1999,
 podací deník ISŠ,
 seznamy přijatých a nepřijatých žáků v přijímacím řízení,
 rozhodnutí ředitele ISŠ o přijetí a rozhodnutí ředitele ISŠ o nepřijetí žáků ke studiu,
 přihlášky žáků ke studiu v ISŠ ve školním roce 2000/2001.
ZÁVĚR
Na základě zjištěných skutečností přijímací řízení v Integrované střední škole obchodního
podnikání Český Těšín proběhlo v rozporu s ustanovením §19 odst. 4 zákona č. 29/1984
Sb. a ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb.
Pro výkon inspekční činnosti byly vedením ISŠ vytvořeny velmi dobré podmínky.
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Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu

Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PaedDr. Miroslav Bialoň

Miroslav Bialoň v. r.

Člen týmu

Mgr. Kazimír Worek

Kazimír Worek v. r.

V Karviné dne 13. dubna 2000
Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 17. dubna 2000

Razítko

Ředitel školy

Podpis

PaedDr. Jiří Pinkava

Jiří Pinkava v. r.

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

Další adresáti inspekční zprávy
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Adresát
Školský úřad Karviná
Zřizovatel: MŠMT ČR

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-05-02
2000-05-02

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Bez připomínek.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
143 171/00-5044
143 170/00-5044

