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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Tematická inspekce byla zaměřena na hodnocení oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (dále DVPP). Kontrolovaným obdobím byly v případě hodnocení efektivnosti
využití finančních prostředků kalendářní roky 1999, 2000 a 2001; v ostatních oblastech
související školní roky (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002).

Způsob a kvalita zpracování rámcových plánů DVPP
Ve školních letech 1999/2000 a 2000/2001 byl pro oblast vzdělávání platný dokument
zpracovaný v dřívějších letech – Dlouhodobé záměry pro vzdělávání pedagogických
pracovníků. Tento dokument apeluje na odpovědnost pracovníků za vlastní celoživotní
vzdělávání, které je předpokladem pro tvůrčí práci, příslušející tomuto typu školy. Dále pak
stanoví stupně pro odborný růst pedagogického pracovníka – práce v předmětové komisi,
předseda předmětové komise, metodická činnost v regionálním rozsahu. Na tento dokument
navazují i kritéria ovlivňující výši osobního příplatku, která nad uvedený rámec zohledňují
i publikační činnost. Vedení školy zprostředkovává pedagogickým pracovníkům nabídky akcí
vzdělávacích institucí, jejich konkrétní výběr ve smyslu stanovených záměrů je ponechán na
rozhodnutí každého jednotlivce. Akce byly financovány z rozpočtu školy.
Ve školním roce 2001/2002 byly škole poskytnuty finanční prostředky účelově vázané na
DVPP a pro vzdělávání pracovníků byl zpracován nový dokument – Koncepce dalšího
vzdělávání pracovníků školy. Tento dokument není zcela v souladu s Pokynem ministra
školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků
přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením a školským zařízením
na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vydaného dne 24. července 2001,
čj. 11 336/2001-25.
Koncepce dalšího vzdělávání pracovníků školy obsahově navazuje na úroveň dosaženou v této
oblasti např. tím, že někteří pracovníci již působí jako lektoři pedagogického centra v krajském
městě. V dokumentu jsou zahrnuty všechny kategorie pracovníků – vedení školy, pedagogičtí
a provozní pracovníci. Oblast vzdělávání je blíže specifikována pouze pro vedení školy (ředitel,
zástupci ředitele) a některé provozní pracovníky (bezpečnostní technik). V ostatních oblastech
je vzdělávání závislé na aktuální nabídce a zájmu každého pracovníka. I nadále je využívána
pobídka ve formě osobního příplatku.
Ředitel školy zpracoval standardní plán DVPP, který zahrnuje všechny kategorie
pracovníků, navazuje na dosavadní záměry a počítá s odpovědností pedagogických
pracovníků v oblasti celoživotního vzdělávání.
Hodnocení plnění plánů DVPP
Ve sledovaném období (školní roky 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002) bylo vzdělávání
pedagogických pracovníků zaměřeno na prohloubení odbornosti ve specializaci, které vyučují.
Vzdělávání vedoucích pracovníků bylo v souboru vzdělávacích akcí zastoupeno jedním
seminářem pro ředitele gymnázií, a v celkovém výčtu je zahrnuto i specializační studium pro
výchovného poradce.
V průběhu tří let se na dalším vzdělávání podílelo 15 pedagogických pracovníků, kteří
absolvovali celkem 29 vzdělávacích akcí. Účast pedagogů na DVPP v jednotlivých školních
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letech vyjádřená v procentech je následující: 20 % - 1999/2000; 12,5 % - 2000/2001;
29 % - 2001/2002 do data konání inspekce. Limitujícím činitelem byly a stále zůstávají finanční
možnosti školy. Údaje o plnění úkolů v DVPP nebyly součástí žádné výroční zprávy (o činnosti
školy, o hospodaření) zpracované za sledovaná období; v době konání inspekce nebyla výroční
zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2001 dokončena.
Ve sledovaném období byly koncepční záměry stanovené pro vzdělávání pedagogických
pracovníků plněny.
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
V letech 1999 a 2000 nebyly pro další vzdělávání pedagogických pracovníků účelové
prostředky ze státního rozpočtu přiděleny. Finanční prostředky, které škola použila, byly
hrazeny z limitu přiděleného na ostatní neinvestiční výdaje (dále ONIV). V roce 1999 tato
částka činila Kč 26.260,-- a byly v ní zahrnuty vzdělávací semináře a kurzy pro pedagogické
pracovníky. V roce 2000 tato částka činila Kč 8.315,-- a byly v ní opět zahrnuty pouze
vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky školy.
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)
26.260,-34,2
768,-8.315,-36,9
225,--

Rok 2001
V roce 2001 byly škole přiděleny účelově vázané finanční prostředky ze státního rozpočtu na
další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši Kč 23.378,--. Tato částka byla vyčerpána
v plné výši a byly z ní hrazeny poplatky za vzdělávací akce, cestovní náhrady spojené s účastí
na nich a v květnu 2001 část mzdových náhrad spojených se studijním volnem jedné
z pedagogických pracovnic.
Kromě toho škola úzce spolupracuje se „Spolkem přátel gymnázia“, který ze svých finančních
prostředků nakupuje různé odborné časopisy, publikace a učební pomůcky. Literaturu
a učební pomůcky následně protokolárně předává škole formou bezúplatného daru, ta ji
využívá pro potřeby pedagogických pracovníků i žáků. V roce 2001 spolek nakoupil pro školu
odbornou literaturu v hodnotě Kč 36.000,-- a učební pomůcky v hodnotě Kč 19.000,--.
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Čerpání finančních
prostředků na DVPP
(v celých Kč)
celkem
z toho:
účelově
přidělených
sloupec e) sloupec f)
23.378,-23.378,--

Čerpání kryto z

(v celých Kč)
účelově
ostatních
přidělených zdrojů
prostředků
sloupec g)
sloupec h)
23.378,-0

Počet
Průměrná částka
pedagočerpaná na 1 pedagoga
gických
pracovníků
(v celých Kč)
celkem
z účelově
přidělených
prostředků
sloupec i)
sloupec j) sloupec k)
38,2
612,-612,--

Částky, které škola vynakládá na DVPP, mají ve sledovaných letech různou výši, nelze
jednoznačně hovořit o vzrůstající tendenci. Výši finančních prostředků použitých na DVPP
v minulých letech ovlivňovaly některé činitele. Jedním z nich je vzrůstající počet
pedagogických pracovníků, čímž se částka rozmělnila mezi více lidí. Dále v roce 2001 prošla
celá společnost významnými změnami, které se školy bezprostředně týkaly. Jednalo se zejména
o transformaci státní správy, se kterou bylo spojeno značné množství novelizovaných právních
předpisů. Proto ředitel při výběru vzdělávacích akcí v letech 2000 a 2001 upřednostňoval
ekonomické a vedoucí pracovníky, neboť bylo v jeho zájmu zajistit další bezproblémový chod
školy.
Účelové finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu na další vzdělávání
pedagogických pracovníků byly využity efektivně.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ












Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení čj. 13 748/99-21 ze dne 9. února 1999;
rozpis rozpočtu závazných ukazatelů v roce 1999, 2000 a 2001;
statistický výkaz P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí roku 1999, 2000 a 2001;
účetní doklady a účetní evidence vztahující se k DVPP v roce 1999, 2000 a 2001;
dokument Dlouhodobé záměry pro vzdělávání pracovníků školy;
dokument Koncepce dalšího vzdělávání pracovníků školy;
dokument Kritéria pro přiznání osobních příplatků pedagogickým pracovníkům pro školní
roky 1999/2000, 2000/2001 a 2001/2002;
seznam pedagogů spolupracujících s PC K. Vary;
tabulkový přehled o vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků za školní roky
1995/1996 až 2001/2002;
výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 1999/2000 a 2000/2001;
výroční zprávy o hospodaření školy za rok 1999 a 2000.
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ZÁVĚR
Ve škole je plněn standardní plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vzdělávání je zaměřeno především na prohlubování odborných znalostí pedagogů ve
specializaci, které vyučují. K financování této oblasti bylo v letech 1999 a 2000 využito
ostatních neinvestičních nákladů z rozpočtu školy, v roce 2001 bylo DVPP hrazeno
z účelové dotace. Ve sledovaném období nepřesáhla účast pracovníků na DVPP 29 %.
Finanční prostředky, přidělené ve sledovaném období škole ze státního rozpočtu, byly ve
vztahu k realizaci koncepce dalšího vzdělávání pracovníků školy efektivně využity.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektor:

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Jaroslava Štěpánková

...........................................

Další zaměstnanec ČŠI:

Libuše Fuksová

V Karlových Varech dne 27. února 2002

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 12. března 2002
Razítko

Ředitel školy

PaedDr. Milan Hric

...........................................
podpis

Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 7 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.

Inspekční zpráva - str. 5

Hodnotící stupnice
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Průměrný
Pouze vyhovující
Nevyhovující

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

Plní, je v souladu

Dodržuje, čerpá účelně, efektivně

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2002-03-27
2002-03-27

Příslušný orgán státní správy
Zřizovatel

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
70/02
70/02

Rada školy

Připomínky ředitele(ky) školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
---

Připomínky nebyly podány
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