ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
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Olomouc

Inspekční zpráva

Integrovaná střední škola technická, Odborné učiliště a Učiliště,
Mohelnice, 1. máje 2
1. máje 2/667, 789 85 Mohelnice
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Školský úřad Šumperk, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk
Termín konání orientační inspekce: 15. říjen 1999

Čj.
Signatura

Š 10 1999

131 208/99-005052
nm5zt201

HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ
Plánování
Nedostatky zjištěné při komplexní inspekci konané ve dnech 10.-16. února 1999 byly
odstraněny. Výuka kontrolovaných učebních oborů vychází ze schváleného rozhodnutí
o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Učební plány oborů:
24-23-2/00 Nástrojař,
24-33-2/01 Obráběč kovů pro universální obrábění,
26-83-4/04 Elektromechanik pro stroje a zařízení a
26-86-2/00 Mechanik elektronických zařízení
byly upraveny tak, aby obsahovaly předmět základy ekologie. Provedené úpravy jsou v souladu
s poznámkami uvedenými v učebních plánech. Kontrolou rozvrhu hodin a zápisů v třídních
knihách bylo zjištěno, že výuka předmětu základy ekologie probíhá v souladu s upravenými
učebními plány. Nedostatek byl zjištěn při zpracování tematického plánu
u jednoho
vyučujícího, kdy do něj nezařadil některé tematické celky předepsané osnovami. Ukázalo se, že
mezi učiteli základů ekologie nebyla při plánování dostatečná koordinace.
Plánování školy hodnotí ČŠI jako dobré, kdy pozitiva a negativa jsou v rovnováze.
Organizování
Organizační struktura školy je dána organizačním řádem ze září 1999, který nahradil
dosavadní, vypracovaný ještě na strukturu bývalého SOU elektrotechnického a byl doplněn
mnohými dodatky, které znesnadňovaly jeho porozumění. Stávající organizační řád vymezuje
principy řízení školy a stanovuje činnosti a působnosti jednotlivých úseků. Stanovená pravidla
umožňují funkční řízení školy. Součástí řádu je i organizační schéma školy a podpisový řád.
Základní organizační strukturu tvoří úseky teoretického a praktického vyučování a úsek
ekonomický. S organizačním řádem byli pracovníci školy seznámeni.
Organizační struktura vytváří předpoklady pro funkční řízení školy, nedostatek zjištěný při
komplexní inspekci byl odstraněn.
Nedostatky v organizování výchovně-vzdělávacího procesu byly odstraněny, ČŠI jej hodnotí
jako velmi dobrý.
Vedení a motivování pracovníků
Vedení školy považuje další vzdělávání pracovníků za nedílnou součást koncepce rozvoje
školy a snaží se neustále zkvalitňovat odbornou a pedagogickou úroveň pedagogického sboru.
Umožňuje učitelům účastnit se seminářů, které souvisejí s předmětem jejich výuky. Pro
všechny učitele a mistry odborného výcviku zajistilo na začátku tohoto školního roku seminář
zaměřený na přístup k žákům s vývojovými poruchami učení. Výchovný poradce se navíc
zúčastňuje obdobně zaměřených odborných seminářů.
Vedení a motivování pracovníků věnuje vedení školy značnou pozornost a ČŠI je hodnotí
jako velmi dobré.
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Hodnocení kvality řízení
Kvalitu řízení ve sledovaných jevech hodnotí ČŠI jako velmi dobrou.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ








Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
čj. 24 584/98-21 ze dne 25. září 1998.
Rozvrh hodin.
Třídní knihy - ON II 1, EM II 2, EM III 1.
Učební plány.
Učební osnova předmětu základy ekologie schválená MŠMT ČR dne 21. července 1998
pod čj. 23 212/98-23/230 s platností od 1. září 1998.
Tematické plány předmětu základy ekologie.
Organizační řád školy.

ZÁVĚR

Nedostatky zjištěné při komplexní inspekci konané ve dnech 10.-16. února 1999 byly
odstraněny. Vedení školy zároveň přijalo taková opatření, aby se tyto nedostatky již
neopakovaly, čímž došlo ke zlepšení hlavně v plánovací činnosti a organizování výchovně-vzdělávacího procesu.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu

Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Pavel Okleštěk

Pavel Okleštěk v.r.

Členové týmu

RNDr. Dušan Deml

Dušan Deml v.r.

V Jeseníku dne 18. října 1999
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Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 22. říjen 1999
Razítko

Ředitel školy

Podpis

Ing. Jiří Černý

Ing. Jiří Černý 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
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
1999-11-5
1999-11-5

Školský úřad
Zřizovatel
Připomínky ředitele školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
--Nebyly doručeny
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
131 231/99
131 232/99

