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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště
Střední Čechy

Inspekční zpráva

Romská střední škola sociální, s.r.o.
Macharova, 280 00 Kolín
Identifikátor školy: 610 450 671
Zřizovatel:JUDr. Emil Ščuka, Pod strašnickou vinicí 6, 110 00 Praha 10
Matra Tulejová, Jáchymovská 2909, 470 01 Česká Lípa
Školský úřad Kolín, Kutnohorská 50, 280 02 Kolín
Termín konání orientační inspekce: 7. října 1999
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Š 09 1999
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HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ
Studium v Romské střední škole sociální s.r.o. je organizováno jako čtyřleté pro
absolventy 9. ročníků základní školy. V tomto školním roce 1999/2000 probíhá ve dvou
ročnících formou denního studia a ve dvou ročnících formou dálkového studia. Je určeno
především pro žáky pocházející z romské komunity. Cílem je umožnit získat absolventům
úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Absolvování vybaví žáky
specifickými znalostmi a dovednostmi a připraví je pro zajišťování potřeb příslušné etnické
minority. K tomu účelu slouží především profilující složky studia zahrnující systematické
a ucelené znalosti v osvojení jazyka a kultury svého etnika, sociálně právní dovednosti
komunitní práce včetně schopnosti zprostředkovávání kontaktů mezi příslušníky komunity
a veřejnou správou. Absolventi budou připraveni i pro jednání v konfliktních situacích
a odstraňování bariér mezi minoritami a majoritní společností. Získají orientaci v právním řádu
České republiky, základních legislativních normách i dovednostech uplatňovat uplatňovat
a prosazovat právní vědomí v oblasti sociální pomoci členům komunity, prosazovat a posilovat
její právní vědomí.
Organizování
Vedení školy:
Od 1. září 1999 došlo ke změně ve vedení školy. Ředitelem byl na základě jmenovacího
dekretu ustanoven pan PhDr. Ivo Mareš. Součástí jmenovacího dekretu je pracovní smlouva,
splňující na ni kladené požadavky a pracovní náplň ředitele školy. Ta stanoví i povinnosti
jdoucí nad rámec úkolů a rozhodovacích pravomocí uvedených v § 3 části druhé zákona č.
564/1990., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších úprav. Zástupce
ředitele školy vykonává současně funkci výchovného poradce. Organizační struktura je
jednoduchá, plně však vyhovující současnému počtu tříd a zabezpečující funkční chod školy.
Učební dokumenty:
Vzdělávání probíhá podle učebního plánu MŠMT ČR pro studijní obor: 75-46-6 /03
Sociální péče se zaměřením Sociální činnost pro etnické skupiny. Na učební plán navazuje
rozvrh hodin, jehož hodinové dotace jednotlivých předmětů se početně kryjí s normativem
stanoveným učebním plánem. Rozvrh hodin svojí strukturou vyhovuje i psychohygienickým
požadavkům. Obsahová náplň výuky učebních předmětů stanovených učebním plánem probíhá
dle učební osnovy schválené MŠMT ČR pod čj. 29 166/97-71.
Personální struktura:
Výuka jednotlivých předmětů je převážně zajišťována externími pracovníky. Stálými
pedagogy školy jsou pouze ředitel školy a jeho zástupkyně. Přestože většina vyučujících,
včetně externích zaměstnanců, má vysokoškolské vzdělání, není výuka zabezpečována v plné
pedagogické i odborné způsobilosti. Konkrétní stav vystihuje následující přehledná tabulka.
Vyučovaný předmět

Hodinová dotace

Vyučováno hodin v způsobilosti
Odborné Pedagogic.

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk

8
6
3
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Úplné

8
6
3

Nevyhov.

Dějepis
Matematika
Vyučovaný předmět

4
4
Hodinová dotace

4
4
Vyučováno hodin v způsobilosti
Odborné Pedagogic.

Základy přírodních věd
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Psychologie
Zdravotní nauka
Osobnostní výchova
Právo
Sociální politika
Romský jazyk
Romistika
Technika administrativy
Výpočetní technika
CELKEM:

4
4
3
3
2
5
4
2
2
4
4
4
2
68

Úplné

Nevyhov.

4
4
3
Není jednoznačně prokazatelné
2
5
4
2
4
4

10

13

34

4
2
6

Vyjádřena procenty je situace následující:
úplnou (pedagogickou i odbornou) způsobilostí je vyučováno: 50% vyučovaných hod.
pouze s odbornou způsobilostí:
14,7%
pouze s pedagogickou způsobilostí
19,1%
neidentifikováno:
4,4%
bez požadované kvalifikace:
8,8%
Personální podmínky pro zajištění vzdělávacího programu jsou spíše nadprůměrné.
V novém školním roce 1999/2000 došlo v této oblasti k výraznému zlepšení.
Hodnocení kvality řízení



Ředitel školy respektuje v oblasti kontroly ČŠI platné právní předpisy, které souvisí
s řízením školy
Řízení školy je promyšlené s konkrétními výhledovými cíli.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ






zřizovací listina
rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol
osobní dokumentace ředitele školy
personální dokumentace pedagogických pracovníků školy
učební plán schváleného studijního oboru
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rozvrh hodin
profil absolventa a koncepční pojetí ředitele školy studijního oboru Sociální činnost.

ZÁVĚR
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

PaedDr. Vilibald Knob

Vilibald Knob v. r.

V Nymburku dne 15. října 1999
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 26. říjen 1999
Razítko

Mareš v. r.
Podpis ředitele školy

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

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Kolín, Kutnohorská 50
Zřizovatel: JUDr. Emil Ščuka
Rada školy: není zřízena
Připomínky ředitele školy

Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj.
inspekční zprávy
jednacího protokolu ČŠI
12. XI. 1999
036 355/99 0001
12. XI. 1999
036 356/99-0001
-
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Datum
12.. XI. 1999

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
/
nebyly podány
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