Česká republika
Česká školní inspekce
Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Střední odborné učiliště, Litovel, Komenského 677
784 01 Litovel, Komenského 677
Identifikátor školy: 600 017 087
Termín konání tematické inspekce: 3. prosinec 2002

Čj.:

135 269/02-5148

Signatura: tm2hw501

09/2002

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Střední odborné učiliště (dále jen škola) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje,
zřízenou zřizovací listinou čj. 954/2001 vydanou dne 29. června 2001. V den inspekce
probíhala výuka ve dvaceti třech třídách denního studia a pěti třídách večerního studia.
Na budoucí povolání bylo připravováno 530 žáků v řádném studiu a 98 posluchačů večerního
studia. Dle rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení
umožňuje škola vzdělávání ve čtyřiceti oborech. Součástí školy je domov mládeže s kapacitou
55 lůžek a školní jídelna s kapacitou 120 jídel.

PŘEDMĚT INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI
Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
 materiálně-technického zabezpečení výpočetní technikou s ohledem na počítače dodané
v rámci projektu PIII-Infrastruktura, který je součástí realizace státní informační politiky
ve vzdělávání
 využití výpočetní techniky při výuce, mimo vyučování a při řízení školy

HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM
Ke dni inspekce škola užívá třicet počítačů. Dvacet dva počítačů je zasíťováno ve dvou
samostatných učebnách a na sobě nezávislých sítích. Zbývajících osm počítačů je využíváno
pro řízení školy a výchovně-vzdělávacího procesu s možností připojení k Internetu.
Z centrální dodávky (projekt PIII) škola obdržela deset žákovských počítačů, jeden učitelský
počítač, server, centrální tiskárnu. Vše zasíťováno a připojeno do sítě Internet pevným kabelem
v přenosové rychlosti 64 kbit/s generálním dodavatelem. Všechny uvedené počítače jsou
umístěny v samostatné učebně výpočetní techniky v hlavní budově školy (učebna č. 1) a jsou
používány výhradně pro zajištění výuky žáků a jako informační zdroj pro potřeby vyučujících.
Počítačová učebna byla uvedena do užívání počínaje školním rokem 2002/2003.
Z vlastních zdrojů škola nakoupila v minulých letech devatenáct počítačů pro potřeby výuky
žáků a zabezpečení administrativně správních úkolů školy. Jedenáct počítačů je umístěno
v samostatné učebně výpočetní techniky v další budově školy (učebna č. 2.) K zasíťování
a
připojení uvedených počítačů k síti Internet došlo až k 1. prosinci 2002. Zbývajících osm
počítačů je rozděleno pro potřeby mezi výchovného poradce, zástupce ředitele školy, mistry
odborné výchovy, na domov mládeže a pro administrativní a ekonomické potřeby školy.
Všechny uvedené počítače jsou připojeny k síti Internet bezdrátovým připojením s přenosovou
rychlostí 512 kbit/s. Učebna výpočetní techniky se serverem má možnost použití centrální
tiskárny. Ke každému ze samostatně používaných počítačů je připojena tiskárna, k počítači v
kanceláři zástupkyně ředitele školy je připojen i scanner.
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VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI VÝUCE, MIMO VYUČOVÁNÍ A PŘI
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Koncepce využití výpočetní techniky ve škole
Škola neměla ke dni konání tematické inspekce zpracovanou koncepci rozvoje a využívání
výpočetní techniky ve vyučování a řízení školy. Rozvoj a využívání výpočetní techniky ve
vzdělávání je zapracován do plánu práce školy na školní rok 2002/2003, hlouběji tuto otázku
řeší plán předmětové komise výpočetní techniky.
Využití výpočetní techniky v práci školy
V den tematické inspekce byla výuka naplánována pouze v učebně výpočetní techniky (č. 1)
z centrální dodávky na čtyři vyučovací hodiny. V lichém týdnu se v uvedený den vyučuje šest
vyučovacích hodin. V učebně č. 1 je rozvrhem stanoveno 21, respektive 22 vyučovacích hodin
za týden. V druhé učebně č. 2 se vyučuje 15, respektive 14 vyučovacích hodin za týden.
K počítačům mají žáci přístup pouze v rámci výuky, mimo vyučování a v době, kdy učebny
nejsou obsazeny rozvrhovou výukou, je využívají pouze vyučující.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina Příspěvkové organizace Olomouckého kraje čj. 954/2001 ze dne
29. června 2001, Dodatek č. 1 čj. 3574/2001 ze dne 28. září 2001 a Dodatek č. 2 čj.
5754/2001 ze dne 21. prosince 2001
2. Rozhodnutí MŠMT o zařazení školského zařízení do sítě škol, předškolních zařízení
a
školských zařízení čj. 31 535/01-21 ze dne 10. května 2002 platný od 1. září 2002
3. Výkaz škol (MŠMT) V 25-01 o středních odborných učilištích
4. Plán práce školy na školní rok 2001/2002
5. Plán práce školy na školní rok 2002/2003
6. Plán práce předmětové komise výpočetní techniky na školní rok 2002/2003
7. Rozvrh hodin výuky výpočetní techniky učebny č. 1 a učebny č. 2
ZÁVĚR
Pro výuku škola využívá výpočetní techniku maximálně hlavně zásluhou plně
kvalifikovaných vyučujících dokonale znalých problematiky výpočetní techniky. V době
mimo vyučování je výpočetní technika z centrální dodávky využívána částečně pouze
vyučujícími.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Razítko
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Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Josef Diviš

Diviš J. v. r.

Člen týmu

Zdeňka Turková

Turková Zdeňka v. r.

V Šumperku dne 5. prosince 2002
Přílohy
Záznamový arch
Dotazník pro ŘŠ
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 12. prosince 2002

Razítko

Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Podpis

Mgr. Jiří Bednář – ředitel školy

Bednář v. r.

Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů, 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.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Příslušný orgán státní správy
Zřizovatel
Rada školy

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
27. 12. 2002
27. 12. 2002

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
135 292/02-5148
135 292/02-5148

Připomínky ředitele školy
Datum
xxxxx

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
xxxxxxxxx

Připomínky nebyly podány
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