Česká školní inspekce
Olomoucký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
Identifikátor: 600 017 095
Termín konání inspekce: 26. únor 2007

Čj.

ČŠI-61/07-13

Signatura

bm2za516

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 (dále škola) je příspěvkovou
organizací zřízenou Olomouckým krajem. Ve školním roce 2006/2007 jsou ve škole otevřeny
následující obory:
39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
66-41-L/008 Obchodník
23-43-L/506 Provozní technika
33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba
36-44-L/502 Stavební provoz
23-51-H/001 Zámečník
23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba
23-68-H/001 Automechanik
26-57-H/001 Autoelektrikář
33-56-H/001 Truhlář
33-56-H/002 Truhlář – výroba nábytku
36-52-H/001 Instalatér
36-64-H/001 Tesař
36-67-H/001 Zedník
36-67-H/004 Obkladač
36-55-E/001 Klempířské práce ve stavebnictví
36-67-E/001 Zednické práce
Školu navštěvuje ve 35 třídách celkem 884 žáků.

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, ve střední škole.
Cíle inspekční činnosti:
1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání.

INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona
Škola předložila dokumenty ověřující vznik školy. Vybrané údaje dokumentů (název, sídlo,
právní forma, rezortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy, i údaje
týkající se zřizovatele) byly uvedeny v souladu se skutečností.
Obory vzdělávání, formy vzdělávání a místa vzdělávání odpovídají skutečnosti. Jméno a
příjmení ředitele školy, který je současně statutárním orgánem právnické osoby, která
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vykonává činnost školy, jsou shodné s uvedenými údaji ve zřizovací listině a v rozhodnutí
o zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení.
Nejvyšší povolený počet žáků celkem i počty žáků v jednotlivých oborech byly dodrženy.
Jednotky výkonu vykázané v příslušných výkazech odpovídaly skutečnosti.
Žádost o provedení změn údajů uvedených v rejstříku škol a školských zařízení ve věci
změny názvu školy byla ze strany školy podána ve stanovené lhůtě. Tato žádost byla kladně
vyřízena s účinností od 1. září 2005.
Hodnotící stupnice
příklad dobré praxe

standardní stav

rizikový stav

vynikající, příkladné

funkční , běžný stav

podprůměrný stav
vyžaduje změnu v mnoha
oblastech

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Zřizovací listina Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště, Olomouc,
Rooseveltova 79, čj. 1175/2003 ze dne 31. ledna 2003 (úplné znění, včetně dodatků
č. 1 - 4)
Dodatek č. 5 čj. 9810/2003 ke zřizovací listině čj. 959/2001 ze dne 19. června 2003
Dodatek č. 6 čj. 12126/2003 ke zřizovací listině čj. 959/2001 ze dne 18. září 2003
Dodatek č. 7 čj. KUOK/2324/05/OŠMT/572 ke zřizovací listině čj. 959/2001 ze dne
24. června 2005
Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení čj. 31 557/04-21 ze dne 16. února 2005
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení Středního odborného učiliště, Odborného
učiliště a Učiliště, Olomouc, Rooseveltova 79, ze dne 18. února 2005 k výše uvedenému
rozhodnutí
Rozhodnutí MŠMT čj. 35 956/05-21 ze dne 20. ledna 2006 ve věci návrhu na zápis
změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.září
2006
Jmenovací dekret ředitele školy čj. 24 551/97-61 ze dne 24. června 1997
Výkaz S 8-01 o střední škole podle stavu k 30. září 2006
Třídní katalogy všech tříd a všech oborů vzdělávání ve školním roce 2006/2007

ZÁVĚR
K datu konání inspekce byly vybrané údaje zřizovací listiny a údaje v rozhodnutí o zápisu
do rejstříku škol a školských zařízení uvedeny v souladu se skutečností. Cílové kapacity
v jednotlivých oborech vzdělávání nebyly překročeny.
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Olomouc dne 27. února 2007
Razítko

Složení inspekčního týmu
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Pavel Okleštěk

Členka týmu

Mgr. Vlastimila Kozelská

Okleštěk v.r.
V. Kozelská v.r.

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) může ředitel školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu
pracoviště, tj. Česká školní inspekce, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník. Inspekční zprávu
společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a
školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekční zprávy a že jsem
převzal její originál.
Datum: 28. 2. 2007
Razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

PaedDr. Jiří Polášek

Dr. Polášek v.r.
Ředitel nebo jiná osoba
oprávněná jednat za školu/školské
zařízení
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,
779 00 Olomouc
Školská rada při SŠP Olomouc

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2007-03-16

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI
SINE 13/07

2007-03-16

SINE 15/07

Připomínky ředitele školy
Datum
---

Čj. podacího deníku ČŠI
---

Text
Připomínky nebyly podány.
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