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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Sigmundovo střední odborné učiliště strojírenské, Lutín,
J. Sigmunda 242

Škola:

J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín
Identifikátor ředitelství:

600 017 192

IZO:

110 036 859

Ředitel školy:

Mgr. Josef Černý

Zřizovatel:

MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Olomouc, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc

Termín inspekce:

12. květen 1999

Inspektoři:

Ing. Petr Lipčík, PhDr. Jaroslav Hlačík

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3,
4 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Následná inspekce

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení čj. 30 864/98-21,
personální dokumentace, plán doplňování kvalifikace,
stanovisko MŠMT ČR čj. 35 876/97-23-232 k posunutí začátku
teoretického vyučování, protokoly o maturitních zkouškách ve
školním roce 1997/1998, učební plány, katalogové listy a třídní
knihy.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Následná inspekce navazuje na Inspekční zprávu z komplexní inspekce ze dne
5. ledna 1998, čj. 13-03/9798-992 a Protokol o kontrole ze dne 5. ledna 1998,
čj. 13-03/9798-993.
Od komplexní inspekce došlo na škole ke změně v osobě ředitele. Do funkce byl na
základě konkurzního řízení jmenován Mgr. Josef Černý. Ředitel školy provedl personální
změny ve vedení školy. Zástupcem statutárního orgánu byla jmenována zástupkyně ředitele
pro teoretické vyučování, úsek praktického vyučování řídí jeden zástupce ředitele (dříve
tento úsek řídili dva zástupci ředitele), funkce zástupce ředitele pro výchovu mimo
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vyučování byla zrušena, domov mládeže řídí vedoucí vychovatel. Výchovnou poradkyní
byla jmenována zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, která má pro výkon této
funkce kvalifikaci.
Odstranění nedostatků uvedených v protokolu o kontrole
1. Část pedagogických pracovníků školy nesplňuje podmínky odborné a pedagogické
způsobilosti. Porušen § 51 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
a středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších úprav.
V oblasti odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků došlo od
komplexní inspekce ke zlepšení stavu. Ředitel školy má zpracován plán doplňování
kvalifikace. Někteří pedagogičtí pracovníci dokončili studium a získali odpovídající
vzdělání. V současné době si doplňují vzdělání tři učitelé, dva mistři odborné výchovy
a jedna vychovatelka. Tři pedagogičtí pracovníci mají stanovenu podmínku zahájit příslušné
studium. Dva pedagogičtí pracovníci mají předdůchodový věk a jejich případné studium by
bylo ukončeno po dosažení důchodového věku.
Ředitel školy přijal opatření ke zlepšení personální struktury v oblasti odborné
a pedagogické způsobilosti. Opatření jsou postupně realizována.
2. Teoretické vyučování některých tříd začíná v 6.45 hod. Porušen § 14 odst. 1
vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších
úprav.
Na základě žádosti bývalého ředitele školy z 30. října 1997 sdělilo MŠMT ČR
dopisem čj. 35 876/97-23-232 z 15. ledna 1998, že nemá námitek proti posunutí začátku
teoretického vyučování. Některé třídy proto i ve školním roce 1998/1999 zahajují
vyučování v 6.45 hod.
Proti posunutí začátku vyučování nemá MŠMT ČR námitek.
3. - 4. Nedostatky při maturitních zkouškách ve školním roce 1995/1996
a 1996/1997. Porušen § 21, odst. 1 a 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších úprav.
Maturitní zkoušky ve školním roce 1997/1998 a opravné maturitní zkoušky v září
1998 proběhly v souladu s platnou vyhláškou MŠMT ČR o ukončování studia ve středních
školách a učilištích.
Nedostatky uvedené v protokolu o kontrole se neopakovaly.
5. Není dodržen učební plán ve třídě N2B (obor 64-96-4/00 Podnikání v oborech
obchodu a služeb) - překročení hodinové dotace zeměpisu za dobu studia. Porušen
§ 39 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol
a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších úprav
Uvedený obor se na škole ve školním roce 1998/1999 nevyučuje. ČŠI proto provedla
namátkovou kontrolu dodržení učebních plánů. Při kontrole učebních plánů všech ročníků
tří oborů (Klempíř-strojírenská výroba, Mechanik seřizovač-stroje a zařízení
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a Technickohospodářské a správní činnosti) nebyly zjištěny nedostatky, učební plány jsou
dodrženy.
Učební plány kontrolovaných učebních a studijních oborů jsou dodrženy.
Odstranění nedostatků uvedených v inspekční zprávě
Nedostatky ve vedení povinné dokumentace (zejména třídní dokumentace).
ČŠI provedla namátkovou kontrolu katalogových listů žáků osmi tříd, sedmi třídních
knih a maturitních protokolů čtyř tříd.
Z kontroly vyplývá, že se úroveň vedení této dokumentace značně zlepšila,
nedovolené způsoby oprav chybných záznamů nebyly zjištěny.
ZÁVĚRY
Nedostatky v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků
jsou postupně odstraňovány. Ředitel školy přijal opatření ke zlepšení stavu. Nedostatky
v ukončování studia a v plnění učebních plánů se neopakují. Administrativní úroveň třídní
dokumentace se zlepšila.

razítko

Podpisy inspektorů:

vedoucí týmu Ing. Petr Lipčík v. r.
člen týmu

PhDr. Jaroslav Hlačík v. r.

V Prostějově dne 14. května 1999
Přílohy: ---

Inspekční zprávu jsem převzal dne 18. května 1999
razítko

Podpis ředitele školy Mgr. Josef Černý v. r.

Dle § 19 odst. 8 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
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České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy
jsou její součástí.
Na vědomí
Adresát
Zřizovatel: MŠMT ČR
Školský úřad: ŠÚ Olomouc

Datum předání/
odeslání zprávy
1999-06-07
1999-06-07

Připomínky ředitele školy
Datum
Čj. ČŠI
-----

Text
Připomínky nebyly vzneseny.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
133 126/99-11036
133 127/99-11036

