ČESKÁ REPUBLIKA
Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

z tematické inspekce

Gymnázium, Šlapanice, Riegrova 17
Riegrova 17, 664 51 Šlapanice
Identifikátor školy: 600 014 061
Termín konání tematické inspekce: 5. únor 2002

Čj.
Signatura

Š 09 2001

126 33/2002-5092
tl3dv501

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Gymnázium, Šlapanice, Riegrova 17, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. V letošním školním roce škola
poskytuje vzdělání 244 žákům, cílová kapacita školy je 245 žáků.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Tematická inspekce byla zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků v letech
1999, 2000 a 2001.
Způsob a kvalita zpracování rámcových plánů DVPP
Plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na škole vychází z analýzy
současného stavu a z koncepce školy, ve které ředitelka stanovila priority v této oblasti.
Vzdělávací akce jsou vybírány podle potřeb školy a podle zájmu a založení učitelů.
Krátkodobé plány DVPP (na 1 rok) byly přílohou ročních plánů školy pro sledované období.
Tyto plány DVPP zahrnují většinu pedagogických pracovníků a zřetelně navazují na plány
činnosti školy, zejména na záměry v oblasti lidských zdrojů.
Účelově vázané prostředky na DVPP byly škole poprvé přiděleny na konci roku 2001. V roce
1999 a 2000 bylo vzdělávání pedagogických pracovníků kryto z finančních prostředků na
provoz a ze soukromých prostředků učitelů. Přidělené finanční prostředky na konci roku 2001
pomohly zrealizovat plán DVPP na školní rok 2001/2002.
Hodnocení plnění plánů DVPP
Na konci kalendářního roku 2001 ředitelka zpracovala v souladu s Pokynem MŠMT ČR
č. j. 11336/2001-25 zprávu o využití účelově přidělených prostředků ze státního rozpočtu na
DVPP, která obsahuje všechny informace dané výše uvedeným pokynem, včetně hodnocení
efektivnosti využití vzdělávacích akcí v práci školy. Do dalšího vzdělávání se pravidelně
a ochotně zapojuje naprostá většina pedagogických pracovníků. Účast jednotlivých pedagogů
je vedením školy systematicky podporována a sledována. Získané informace a vědomosti jsou
dále přenášeny mezi ostatní vyučující v rámci předmětových komisí.
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HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DVPP
Hodnocení efektivnosti čerpání účelových prostředků přidělených ze státního rozpočtu
na DVPP
Rok 1999 a 2000
Rok

sloupec a)
1999
2000

Čerpání finančních Počet pedagogických Průměrná částka
prostředků na DVPP pracovníků
čerpaná na
pedagoga
(údaje v celých Kč)
(údaje v celých Kč)
sloupec b)
sloupec c)
sloupec d)
2 070,14,4
144,6 571,15,3
429,-

Rok 2001
Čerpání finančních
prostředků na DVPP
(v celých Kč)
celkem
z toho:
účelově
přidělených
sloupec e) sloupec f)
8 474,7 000,-

Čerpání kryto z

(v celých Kč)
účelově
ostatních
přidělených zdrojů
prostředků
sloupec g)
sloupec h)
7 000,1 474,-

Počet
Průměrná částka
pedagočerpaná na 1 pedagoga
gických
pracovníků
(v celých Kč)
celkem
z účelově
přidělených
prostředků
sloupec i)
sloupec j) sloupec k)
15,1
561,464,-

Kontrolou účetních dokladů, kterými škola doložila vykázané čerpání finančních prostředků na
DVPP přidělených ze státního rozpočtu ve sledovaném období (v letech 1999, 2000 a 2001)
bylo zjištěno, že škola použila výše uvedené finanční prostředky k prohloubení vědomostí a
dovedností pedagogických pracovníků v návaznosti na konkrétní potřeby školy.
Z předložených materiálů bylo zjištěno, že z celkově vykázaných finančních prostředků
čerpaných na DVPP v horizontu tří let organizace čerpala 62 % na odborné kurzy či školení
a 38 % na nákup odborné literatury pro pedagogy. Čerpání finančních prostředků na DVPP
nad rámec účelově přidělených prostředků ze státního rozpočtu bylo v roce 2001 kryto
z ostatních neinvestičních výdajů. Průměrná částka vynakládaná na jednoho pedagoga
v jednotlivých letech měla vzrůstající tendenci.
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VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ






















Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
č. j. 11 036/2002-21
Zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje č. j. 25/14 ze dne 13. září
2001
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 1998/1999 (příloha
ročního plánu školy)
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 1999/2000 (příloha
ročního plánu školy)
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2000/2001 (příloha
ročního plánu školy)
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2001/2002 (příloha
ročního plánu školy)
Pokyn ředitelky školy k DVPP ze dne 18. 12. 1998
Zpráva o využití účelově přidělených prostředků ze státního rozpočtu na DVPP dle Pokynu
MŠMT ČR č. j. 11336/2001-25
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 1999/2000
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2000/2001
Výkaz Škol (MŠMT) P1–04 o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním
školství za období 1. - 4. čtvrtletí 1999 ze dne 7. 1. 2000
Výkaz Škol (MŠMT) P1–04 o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním
školství za období 1. - 4. čtvrtletí 2000 ze dne 4. 1. 2001
Výkaz Škol (MŠMT) P1–04 o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním
školství za období 1. - 4. čtvrtletí 2001 ze dne 02.01.2002
Rozpočtové opatření číslo 026 ze dne 07.12.1999, zn.: ŠKOL.-99/Mi
/stanovené ŠÚ Brno-venkov/
Rozpočtové opatření číslo 023 ze dne 30.11.2000, zn.: ŠKOL.-2000/Mi
/stanovené ŠÚ Brno-venkov/
Rozpočtové opatření číslo 027 ze dne 25.10.2001
/KÚ Jm kraje, odbor školství, Brno/
Přehled vzdělávacích kurzů, kterých se pedagogové zúčastnili v letech 1999, 2000, 2001
(příloha č. 7)
Čerpání prostředků účelově přidělených na další vzdělávání pedagogických pracovníků
v letech 1999, 2000 a 2001 (příloha č. 8)
Výpisy z účtů č.: 501 88, 501 83, 501 82, 501 88, 518 87, 518 38, 501 41, 501 43
včetně souvisejících prvotních dokladů
Dopis MŠMT č. j. 28 573/2001-25 ze dne 5. 11. 2001
Dopis ČŠI, odbor metodiky, č. j. 1220/02-24 ze dne 30. 1. 2002
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ZÁVĚR
Vedení školy vytváří vynikající podmínky pro účast pedagogů na vzdělávacích akcích.
Vzhledem ke skutečnosti, že zapojení jednotlivců do dalšího vzdělávání je zohledňováno
i při přidělování nenárokových složek platu, jsou pedagogičtí pracovníci motivováni nejen
příležitostí prohloubit své odborné znalosti a dovednosti, ale dle možností školy i finančně.
Zájem o profesní růst ze strany vedení i samotných pedagogů je značný, avšak výše
finančních prostředků přidělovaných ze státního rozpočtu není dostačující. Vzdělávacích
akcí se na škole pravidelně a opakovaně účastní většina pedagogů, přestože se často
vzdělávají na své vlastní náklady a ve svém volném čase. Plány dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků byly ve sledovaném období systematicky a důsledně naplňovány.
Při kontrole souvisejících dokladů, kterými škola doložila vykazované čerpání finančních
prostředků na DVPP, nebylo ve sledovaném období zjištěno nehospodárné nebo neefektivní
čerpání poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu. Účelově přidělené finanční
prostředky na DVPP ze státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Zdeňka Nešetřilová

Zdeňka Nešetřilová v. r.

Další zaměstnanec ČŠI:
Člen týmu

Dana Haláková

Ve Znojmě dne 6. února 2002

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 19. 2. 2002
Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

Mgr. H. Richterová

H. Richterová v. r.
podpis

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. 7 téhož zákona může ředitelka 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
KÚ Jihomor. kraje, odbor školství

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
7. 3. 2002

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
40/2002

Připomínky ředitele(ky) školy
Datum

Čj. Jednacího protokolu ČŠI Text

------------------- ---------------------------------- Připomínky nebyly podány
-

Inspekční zpráva - str. 7

