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HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ
Následná orientační inspekce sledovala, jaká opatření přijal a realizoval ředitel školy
k odstranění nedostatků uvedených v Inspekční zprávě čj. 033 146/98-3005 ze dne 23. října
1998 a zejména na ní navazujícím Protokolu o kontrole čj. 033 147/98-3005 ze dne
23. října1998:
V bodě 1. zmíněného protokolu je konstatováno porušení nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění
pozdějších předpisů, neboť mistr odborné výchovy byl zařazen do 9. platové třídy.
K 1. listopadu 1998 byla uzavřena „Dohoda o změně sjednaných pracovních podmínek“, podle
níž pracuje uvedený zaměstnanec jako mistr odborného výcviku a učitel ve specializačních,
zdokonalovacích a doplňkových odborných kursech svařování ve svářečské škole ISŠT.
Platové zařazení je v souladu s výše citovaným nařízením vlády č. 251/1992 Sb.
Uvedeným opatřením odstranil ředitel školy pochybení v zařazení zaměstnance do platové
třídy.
Bod č. 2 uvádí, že žáci školy v rozporu s Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol
čj. 17 804/98-21 ze dne 22. 4. 1998 studují externí formou dva studijní obory:
 23-43-L Strojírenská výroba, 506 Provozní technika (JKOV 24-18-4/00)
 63-42-L Administrativa, 502 Technickohospodářské a správní činnosti (JKOV 64-28-4/00)
Uvedené rozhodnutí MŠMT však v prvním případě uvádí pouze denní studium, v druhém
případě denní a večerní studium. Škola tak nedodržuje podmínky zařazení do sítě.
Popsaný stav přetrvává i ve školním roce 1999/2000 s tím, že žáci zmíněných oborů postoupili
do vyššího ročníku nebo ukončili studium maturitní zkouškou. Podle kontrolované
pedagogické dokumentace jsou ke dni orientační inspekce v externí formě studia 32 žáci dvou
výše uvedených studijních oborů i přesto, že MŠMT ČR v roce 1998 žádosti školy o schválení
této formy studia nevyhovělo (Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 22 782/98-21 ze dne 31. 8. 1998).
Škola však toto rozhodnutí dostala až na konci září 1998 a reagovala na něj tím, že 4. 11. 1998
podala žádost o další změnu v zařazení do sítě škol - převedení inkriminované externí formy
studia na dálkovou. Po osobním jednání ředitele školy na Školském úřadě v Mělníku však tato
žádost nebyla postoupena MŠMT ČR.
Škola i ve školním roce 1999/2000 nedodržuje podmínky zařazení do sítě škol, předškolních
zařízení a školských zařízení uvedené v zákoně ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, neboť v seznamu studijních
a učebních oborů (§ 13a odst. (3) d) výše citovaného zákona) uvedených v Rozhodnutí
MŠMT ČR čj. 24 423/98-21 není u studijních oborů 23-43-L Strojírenská výroba,
506 Provozní technika (JKOV 24-18-4/00) a 63-42-L Administrativa, 502
Technickohospodářské a správní činnosti (JKOV 64-28-4/00) uvedena externí forma
studia, kterou škola k výuce používá.
V bodě č. 3 je popsán rozpor v počtu žáků prvního ročníku oboru 24-14-4/00 provozní
technika, když v osobních spisech je 30 žáků a v zahajovacím výkaze školy pro školní rok
1998/99 je uveden počet žáků 31.
Inspekční zpráva - str. 2

V námitkách proti výše citovanému protokolu o kontrole čj. 033 147/98-3005 ředitel školy
uvedl, že došlo k chybě při počítačovém zpracování seznamu žáků 1. ročníku, kam byl omylem
zařazen žák vyššího ročníku. Tato chyba byla při zahájení školního roku 1998/99 zápisem
v katalogu a v třídní knize odstraněna, ale promítla se do zahajovacího výkazu. Celkový počet
žáků ve škole souhlasil se zahajovacím výkazem pro školní rok 1998/99.
Administrativní chyba v počtu žáků byla vysvětlena a v povinné dokumentaci školy
opravena.
Bod č. 4 citovaného protokolu o kontrole konstatuje závažné nedostatky (chybějící výuční
listy) v evidenci žáků školy dle § 38a odst. (1) písmeno (c) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění zákona
č. 258/1996 Sb., v kombinaci s opakovaným přijetím vyloučených žáků.
Skutečnost, že tři ze žáků přijatých k nástavbovému studiu neměli v osobní dokumentaci
přiloženou kopii výučního listu zavinila svou nedbalostí administrativní pracovnice, která
v srpnu r. 1998 ukončila ve škole pracovní poměr. Její pochybení bylo napraveno.
O opětovném přijetí tří dříve vyloučených žáků rozhodl ředitel školy na základě jejich žádosti.
Přijetím k nástavbovému studiu při zaměstnání zohlednil zlepšení jejich studijních možností,
zlepšení pracovních podmínek v zaměstnání a vážný zájem o studium zvoleného oboru
Na základě kontroly evidence všech současných žáků nástavbového studia lze konstatovat,
že jejich osobní dokumentace je kompletní (včetně dokladů o předchozím vzdělání)
a nedostatky byly odstraněny.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ








Inspekční zpráva čj. 033 146/98-3005 ze dne 23. října 1998
Protokol o kontrole čj. 033 147/98-3005 ze dne 23. října 1998:
Námitky ředitele školy proti protokolu o kontrole čj. 033 147/98-3005 ze dne 30. října
1998
Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 24 423/98-21 ze dne 31. srpna 1998 o zařazení do sítě škol
Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 22 782/98-21 ze dne 31. srpna 1998 o zamítnutí externí formy
studia ve studijních oborech 23-43-L Strojírenská výroba, 506 Provozní technika (JKOV
24-18-4/00) a 63-42-L Administrativa, 502 Technickohospodářské a správní činnosti
(JKOV 64-28-4/00)
Povinná dokumentace školy dle § 38a odst. (1) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění zákona
č. 258/1996 Sb.: b) třídní knihy, katalogové listy, c) evidence žáků školy, j) personální
dokumentace

ZÁVĚR
Protokol o kontrole čj. 033 147/98-3005 ze dne 23. října 1998 konstatuje ve čtyřech
případech skutečnosti, které jsou v rozporu s právními předpisy. Nedostatky uvedené
v bodech 1., 3. a 4. byly odstraněny. V platnosti však zůstává bod č. 2, neboť škola i ve
školním roce 1999/2000 nedodržuje podmínky zařazení do sítě škol, předškolních zařízení
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a školských zařízení uvedené v zákoně ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů, neboť v seznamu studijních a učebních oborů
(§ 13a odst. (3) d) výše citovaného zákona) uvedených v Rozhodnutí MŠMT ČR čj. 24
423/98-21 není u studijních oborů 23-43-L Strojírenská výroba, 506 Provozní technika
(JKOV 24-18-4/00) a 63-42-L Administrativa, 502 Technickohospodářské a správní
činnosti (JKOV 64-28-4/00) uvedena externí forma studia, kterou škola používá k výuce 32
žáků.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jaroslav Chrpa

J. Chrpa v. r.

V Mladé Boleslavi dne 11. října 1999

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 13. října 1999
Razítko

Ing. Miloslav Mejzr v. r.
Podpis ředitele

Předmětem inspekce bylo 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
99-11-15
99-11-23
Není zřízena

Školský úřad
Zřizovatel
Rada školy
Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Nebyly podány.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
034 149/99-5075
034 150/99-5075

