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Předmět inspekční činnosti
Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o činnosti školy podle § 174 odst. 2
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením
na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO).
Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým
vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Charakteristika školy
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 (dále jen škola) poskytuje střední vzdělání
s maturitní zkouškou v dobíhajícím čtyřletém a osmiletém studiu oboru Gymnáziumvšeobecné (79-41-K/401, 79-41-K/801) a v novém čtyřletém a osmiletém studiu oboru
Gymnázium (79-41-K/41, 79-41-K/81). Školu zřizuje Jihočeský kraj jako příspěvkovou
organizaci. V době inspekční činnosti ji navštěvovalo v 10 třídách celkem 216 žáků.
Od poslední inspekce došlo ve škole k zlepšení materiálních podmínek vzdělávání. Byla
zřízena nová multimediální učebna, kompletně zateplena budova školy, provedena
rekonstrukce kotelny atd. Rovněž došlo k novému strategickému rozhodnutí v oblasti
vzdělávací nabídky. Od nového školního roku bude zájemcům o studium nabízeno místo
osmiletého šestileté studium oboru Gymnázium (79-41-K/61).

Ekonomické a materiální předpoklady školy
Hodnocení ekonomických podmínek školy bylo provedeno za období let 2007, 2008
a předpokládaný vývoj roku 2009. Ve sledovaném období došlo k snížení počtu žáků,
pedagogických pracovníků a výkonů na jednoho pedagogického pracovníka. Kapacita školy
je využívána z 80 %. Na základě posledních úprav rozpočtů přímých výdajů ze státního
rozpočtu a prostředků na provoz v hodnocených obdobích došlo každoročně k navyšování
těchto rozpočtů. Kromě neinvestičních prostředků na tzv. přímé výdaje obdržela škola
ze státního rozpočtu i účelové neinvestiční prostředky na zajištění projektů, které se podílely
na zlepšení podmínek vzdělávání. Podrobně byl hodnocen projekt „Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství
s ohledem na kvalitu jejich práce“. Finanční prostředky na tento projekt byly čerpány
v souladu s jeho podmínkami a k účelu, na který byl poskytnut.
V hodnocených letech škola prováděla investiční akce, největší v roce 2008, které financovala
převážně z Fondu rozvoje školství a dofinancovala z ostatních zdrojů. Dále v tomto roce
realizovala vytvoření multifunkční učebny pro výuku jazyků, informačních a komunikačních
technologií a všeobecně vzdělávacích předmětů, na jejíž financování použila převážně
prostředky grantu Jihočeského kraje a zbývající částku financovala z rezervního fondu
a vlastních zdrojů.
Z přímých nákladů na vzdělávání představovaly největší objem náklady na platy a související
odvody sociálního a zdravotního pojištění. Prostředky na platy a ostatní neinvestiční výdaje,
především výdaje na učebnice, učební pomůcky, na vzdělávání zaměstnanců školy byly
financovány převážně ze státního rozpočtu.
Podíl finančních prostředků státního rozpočtu na celkovém financování školy v hodnocených
obdobích se pohyboval v rozpětí 76 až 80 %.
Druhý nejvýznamnější zdroj krytí neinvestičních výdajů v roce v 2007 (18 %) a 2008 (19 %)
představoval příspěvek na provoz od zřizovatele. Zbývající část nákladů škola financovala
z ostatních zdrojů a vlastních příjmů.
Škola má materiální a finanční podmínky pro realizaci školních vzdělávacích programů.

Hodnocení školy
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ( EVVO)
Škola věnuje environmentálnímu vzdělávání, výchově i ekologizaci svého provozu náležitou
pozornost. Oblast EVVO je začleněna do vzdělávacích dokumentů jako integrální součást
vybraných zejména přírodovědných předmětů. Z plánu je patrná vzájemná provázanost
i s dalšími vzdělávacími oblastmi. Na standardní úrovni jsou školní aktivity v oblasti EVVO
(exkurze, besedy, sportovně branné kurzy, pobyty v přírodě).
Vedením školy byla jmenována koordinátorka, která se v této problematice dále vzdělává.
Garantuje sestavení a realizaci plánu ekologické výchovy.
Stav ekologizace provozu školy je na vynikající úrovni. Budova je vzhledem k provedenému
zateplení energeticky nízkonáročná a má ekologické vytápění. Dlouhodobě ve škole probíhá
třídění odpadového papíru, skla, PET – lahví a baterií.
Žáci školy se účastní ekologické olympiády, projektů a akcí zabývajících se problematikou
životního prostředí. Škola spolupracuje s organizacemi a občanskými sdruženími
CASSIOPEA (centrum ekologické a globální výchovy), KRACEC (krajská síť
environmentálních center), CALLA (sdružení pro záchranu prostředí), Ekocentrum Šípek,
ROSA o.p.s. aj. Pedagogové se účastní dalšího vzdělávání v oblasti EVVO.
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Dostupné metodické materiály a pomůcky z oblasti EVVO jsou využívány. Environmentální
vzdělávání je prováděno v souladu s platnými právními předpisy a Metodickým pokynem
MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, čj.: 16745/2008-22
ze dne 27. 10. 2008.

Soulad školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím
programem
Škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola bránou
do života“ (dále ŠVP), a to od primy v nižším stupni víceletého gymnázia (79-41-K/81)
od 1. 9. 2007 vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
(dále RVP ZV), od kvinty ve vyšším stupni víceletého gymnázia a prvního ročníku čtyřletého
gymnázia (79-41-K/41) od 1. 9. 2009 vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu
pro gymnázia (dále RVP G). Posuzován byl soulad ŠVP s RVP G. V programu je uvedena
jasná profilace školy, výchovné a vzdělávací strategie. Zabezpečení výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami je však pouze rámcové, např. ŠVP neuvádí jak
zohledňovat vzdělávací potřeby žákům se sociálním znevýhodněním. Průřezová témata
a jejich tematické okruhy jsou přehledně začleněny do ročníků a vyučovacích předmětů.
Rovněž kvalitní je část zabývající se organizací přijímacího řízení a maturitní zkoušky.
V učebním plánu a učebních osnovách včetně obsahového, časového a organizačního
vymezení jednotlivých předmětů a očekávaných výstupů byl shledán soulad s RVP G.
V programu je zohledněno vnější prostředí, reálné podmínky a možnosti školy. Chybí však
zapojení školy do dlouhodobých projektů a mezinárodní spolupráce. Část ŠVP – Pravidla pro
hodnocení žáků – je ošetřena klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Dokument
je v souladu s právním předpisem s jednou výjimkou, neobsahuje pravidla pro průběh
a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Při inspekčních
hospitacích byly zaznamenány formy a metody práce přispívající k rozvoji klíčových
kompetencí žáků stanovených ŠVP.

Závěr
Oblast EVVO je ve škole rozvíjena na nadprůměrné úrovni.
ŠVP a školní řád jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole. ŠVP byl projednán
pedagogickou radou a školskou radou. Školní řád byl projednán pedagogickou
radou, schválen školskou radou v souladu s právním předpisem. ŠVP je až na výše uvedené
dílčí nedostatky zpracován podle požadavků RVP G. Inovace obsahu vzdělávání odpovídají
zásadám a cílům školského zákona a profilu absolventa školy. Vzdělávací nabídka školy
odpovídá podmínkám, za kterých byla škola zařazena do školského rejstříku.
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Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:
1. Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích dne 11. 9. 2001, včetně dodatků č. 1 - č. 6
2. Rozhodnutí ve věci zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT
dne 22. 1. 2009 pod čj. 20 564/2008-21
3. Výpis správního řízení – škola/zařízení vydaný MŠMT ČR dne 1. 9. 2009
pod čj. 20 564/2008-21
4. Školní matrika (2008/2009, 2009/2010)
5. Koncepce rozvoje školy 2009 – 2012
6. ŠVP pro gymnaziální vzdělávání „Škola bránou do života“, platnost dokumentu
od 1. 9. 2009
7. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
8. Třídní knihy ve školním roce 2009/2010
9. Školní řád, platnost od 1. 9. 2009
10. Rozvrh hodin ve školním roce 2009/2010
11. Záznamy z jednání pedagogické rady konaných ve školním roce 2008/2009
12. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010
13. Školní program EVVO ze dne 15. 9. 2009
14. Kniha úrazů a záznamy o úrazech
15. Zápisy z jednání školské rady ze dnů 4. 6. 2009 a 16. 11. 2009
16. Inspekční zpráva čj. ČŠI-31/08-07
17. Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
Škol (MŠMT) P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí roku 2007, 2008 a za 1. 3. čtvrtletí roku 2009
18. Výkaz o střední škole S8-01 podle stavu k 30. 9. 2007, 30 9. 2008 a 30. 9. 2009
19. Hlavní kniha za rok 2007, 2008, 2009
20. Výkaz zisku a ztráty rok 2007 a 2008
21. Účtový rozvrh 2007, 2008 a 2009
22. Rozbor hospodaření za rok 2007, 2008
23. Úprava rozpočtu přímých výdajů na rok 2007, 2008, 2009
24. Závazné ukazatele rozpočtu provozních výdajů na rok 2007, 2008, 2009
25. Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací se zřizovatelem za rok 2007, 2008
26. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT transferem v roce 2007, 2008
27. Poskytnutí finančních prostředků na řešení rozvojového programu MŠMT „Zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ ze dne 26. 8. 2008
28. Smlouva o poskytnutí grantu SD/OGEI/287/08
29. Výplatní lístky pedagogických pracovníků za měsíce září a listopad 2008
30. Návrhy odměn – ŠVP na měsíce září a listopad 2008
31. Účetní doklad 00020 z 9/2008 a 00020 z 11/2008
32. Bankovní výpis z účtu č. 2008/42, 2008/4
33. www.gym.milevsko.cz
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Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ředitel
školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím
převzetí na adresu Česká školní inspekce, Smetanova 533, 386 01 Strakonice.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva
včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení,
jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.

Složení inspekčního týmu:
(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Pavel Kába

Kába v.r.

Mgr. Marie Richterová

Richterová v.r.

Bc. Marie Řežábková

Řežábková v.r.

Strakonice 27. 11. 2009

Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

(razítko)

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Evžen Jiroušek

Jiroušek v.r.

Milevsko 7. 12. 2009
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Připomínky ředitele školy
Datum
18. 12. 2009

Text
Připomínky nebyly podány.
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