ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
OSTRAVA

Inspekční zpráva

AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.
Dušní 8/1106, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Identifikátor školy: 600 017 664
Zřizovatel: JUDr. Josef Holík, B. Václavka 18, 700 30 Ostrava-Bělský les
Školský úřad Ostrava, Matiční 20, 729 00 Ostrava
Termín konání následné inspekce: 6. leden 2000

Čj.
Signatura

146 16/00-11108
nn6ft307

Následná orientační inspekce navazující na inspekci specifických zjištění ze dne 2. listopadu
1999 se zabývala především kontrolou odstranění nedostatků uvedených v protokolu
k inspekční zprávě čj. 146 356/99-11108, následně byly sledovány a posouzeny oblasti
plánování a organizování výuky studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie.
Specifická zjištění se týkala posouzení podmínek a organizačního zabezpečení výuky žáků
studijního oboru 63-41-M/004 (63-17-6/00) Obchodní akademie, kteří jsou od 4. října 1999
vzděláváni v AHOL-Střední odborné škole, s. r. o., (dále jen AHOL-SOŠ) Dušní 8, 703 00
Ostrava-Vítkovice. Kvalita vzdělávání, posuzovaná z hlediska materiálního, personálního
a psychohygienického zabezpečení výuky, byla hodnocena jako velmi dobrá. Přes zjištění, že
plánování výuky a organizační struktura AHOL-SOŠ umožňuje účinné řízení školy, nebyla
kvalita řízení hodnocena, neboť studijní obor 63-41-M/004 Obchodní akademie neměla škola
uveden v tehdy platném rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol.
ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
Chybějící zařazení studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie v síti škol
Vyučování studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie, které bylo v rozporu s platným
zařazením do sítě škol, v současné době probíhá v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR o změně
zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 16. listopadu 1999, čj.:
30 820/99-21, s účinností od 1. října 1999.
Uvedený nedostatek byl odstraněn dodatečným zařazením studijního oboru 63-41-M/004
Obchodní akademie, forma denního i dálkového studia, do sítě škol, jako dobíhající obor
v AHOL-SOŠ.
Nesoulad výuky s učebními plány
Učební plány byly přepracovány podle schválených učebních plánů vydaných MŠMT ČR pod
čj.: 14 073/93-23 pro denní studium a pod čj. 11 928/95-23 pro dálkové studium studijního
oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie.
Uvedený nedostatek byl přepracováním učebních plánů odstraněn.
Přijetí žáků do vyššího než prvního ročníku studia bez souhlasu školského úřadu
Tyto žáky přijímalo ke studiu vedení bývalé Soukromé obchodní akademie v Ostravě, s. r. o.,
Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 44. Vedení AHOL-SOŠ podalo dne 24. listopadu 1999
Školskému řadu Ostrava jmenovité žádosti žáků o dodatečné povolení k přijetí do vyššího než
prvního ročníku studia. Těmto žádostem bylo vyhověno.
Uvedený nedostatek byl takto odstraněn.
Hodnocení odstranění nedostatků
Všechny nedostatky, uvedené v protokolu, byly zřizovatelem a vedením školy neodkladně
řešeny a beze zbytku odstraněny.
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HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ
Plánování
Do plánu práce školy pro stávající školní rok byly zapracovány dodatky související s výukou
denního i dálkového studia žáků studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie. Byl
doplněn plán kontrol a hospitací a obohacen kalendářní plán školních akcí. Se změnou úvazků
hodin učitelů bylo potřeba vypracovat nový rozvrh hodin. což přineslo změny i v měsíčních
plánech práce.
V učebních plánech vydaných MŠMT ČR pod čj. 14 073/93-23 pro denní studium a pod čj. 11
928/95-23 pro dálkové studium je uveden rozsah povolených úprav. Vedení školy rozhodlo
u denního studia o posílení hodin výuky cizích jazyků, matematiky, ekonomiky a obchodní
korespondence, nepovinným předmětem jsou sportovní hry, u dálkového studia byl zvýšen
počet hodin výuky přírodních věd, matematiky a zbožíznalství.
Tato oblast činnosti školy je hodnocena jako velmi dobrá.
Organizování
Výrazné organizační změny se týkaly dálkového studia studijního oboru 63-41-M/004
Obchodní akademie. Ve školním roce 1999/2000 nebyl otevřen první ročník. Dnem
2. listopadu 1999 bylo ukončena výuka druhého ročníku, s tím, že 7 žáků přestoupilo do jiných
škol, osmi žákům bylo studium ukončeno. Celá záležitost byla s každým žákem řešena
individuálně. V povinné školní dokumentaci jsou tyto změny řádně uvedeny.
Tato oblast je hodnocena jako velmi dobrá.
Hodnocení kvality řízení
Ve sledovaných oblastech je kvalita řízení hodnocena jako velmi dobrá.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ







Rozhodnutí MŠMT ČR o změně v zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení
s účinností od 1. října 1999, pod čj.: 30 820/99-21,
žádosti Školskému úřadu Ostrava o vydání dodatečného povolení k přijetí do vyššího než
prvního ročníku studia s vyjádřením zástupce ředitelky školského úřadu,
písemná sdělení žákům, podepsaná ředitelem školy, o ukončení druhého ročníku dálkového
studia,
povinná dokumentace školy,
plány práce školy,
upravené učební plány.

ZÁVĚR
Všechny nedostatky související s výukou studijního oboru 63-41-M/004 byly beze zbytku
odstraněny. Porušení obecně závazných platných předpisů nebylo zjištěno. Vzhledem
k provedeným změnám v oblasti plánování a organizování je řízení školy hodnoceno jako
velmi dobré.
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Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Vítězslava Kobzová

Ing. Vítězslava Kobzová v. r.

Členka týmu

Ing. Eva Zátopková

Ing. Rva Zátopková v. r.

V Ostravě dne 14. ledna 2000
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 19. leden 2000
Razítko

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář v. r.

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář

Podpis ředitele

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. 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
Školský úřad Ostrava

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
4. února 2000

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
146 62/00-11108

19. ledna 2000

JUDr. Josef Holík v. r.

Matiční 20, 729 00 Ostrava

Zřizovatel JUDr. Josef Holík
B. Václavka 18, 700 30 Ostrava-Bělský les

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.
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