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ORIENTAČNÍ INSPEKCE ZAMĚŘENÁ NA SPECIFICKÁ ZJIŠTĚNÍ
Podnětem k inspekci byla stížnost. Inspekce byla zaměřena na tato specifická zjištění:
 formy individuální pomoci žákům se specifickými potřebami (zdravotní postižení)
 zajištění odbornosti výuky s přihlédnutím k výuce dějepisu a francouzského jazyka
 kontrolní činnost vedení školy s přihlédnutím k hospitační činnosti u vyučujících dějepisu
a francouzského jazyka.
Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení
V současné době studuje ve škole jedna žákyně se závažným onemocněním srdce. V letošním
školním roce opakuje první ročník. Odborný lékařský posudek obsahuje doporučení snížit
učební plán na 6 předmětů. Ředitelka určila vyučovací předměty rozhodující pro odborné
zaměření příslušného oboru studia. Žákyně se dle svého momentálního zdravotního stavu
účastní vyučování. Kromě toho využívá konzultací dle předem stanoveného rozpisu. Ředitelka
školy stanovila žákyni z určených předmětů termíny zkoušek. Systém pomoci ředitelka
kontroluje, žákyně jej, pokud jí zdravotní stav dovolí, využívá.
Ve škole vyučují učitelé, kteří splňují odbornou a pedagogickou způsobilost podle vyhlášky
MŠMT ČR č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti
pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců. Podle
odbornosti učitelů jsou převážně složeny i jejich úvazky. Z celkového počtu týdně odučených
hodin je přibližně jedna desetina hodin vyučována neodborně.
Všechny hodiny dějepisu zařazené v učebních plánech školy vyučuje učitel s odbornou
a pedagogickou způsobilostí pro tento typ školy. Absolvoval dvouoborové studium učitelství
pro střední školy (český jazyk, dějepis) na pedagogické fakultě. V roce 1993 navíc ukončil
čtyřsemestrové kvalifikační studium pro učitele dějepisu na Pedagogické fakultě UK.
Francouzský jazyk vyučuje učitelka bez odborné způsobilosti pro tento předmět.
Z francouzského jazyka složila maturitní zkoušku a absolvovala několik kurzů pro učitele
francouzského jazyka, včetně dvou zahraničních stáží. Její týdenní úvazek činí
21 vyučovacích hodin, z toho jsou 3 hodiny francouzského jazyka. Pro ostatní předměty, které
má ve svém úvazku, má odbornou způsobilost. Další hodiny francouzského jazyka se ve škole
nevyučují. Z celkového počtu 356 žáků jej navštěvuje pouze 7 žáků.
Kontrolní a hospitační činnost vykonává ředitelka a její zástupkyně v souladu s organizačním
řádem školy a s plánem této činnosti. Kontrolou zápisů z této činnosti bylo zjištěno, že
obsahují za minulý a letošní školní rok deset zápisů a hodnocení, které se týkají učitele dějepisu
a osm, které se týkají učitelky, vyučující mj. francouzský jazyk. V obou případech jsou
hospitované hodiny hodnoceny jako velmi dobré nebo dobré.
Formy individuální pomoci žákům se specifickými potřebami jsou v souladu s § 3 vyhlášky
MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách.
Bez odborné způsobilosti je ve škole vyučováno přibližně 10% týdně vyučovaných hodin.
Všechny hodiny dějepisu jsou vyučovány učitelem s odbornou a pedagogickou způsobilostí.
Ředitelka nezaměstnává učitele s odbornou způsobilostí pro francouzský jazyk proto, že by
jeho odbornost využila jen okrajově.
Kontrolní činnost vedení školy je dostatečně četná a má velmi dobrou kvalitu.
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VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ





Úprava učebního plánu pro žákyni se zdravotním postižením.
Rozpis konzultací a stanovení termínu zkoušek za 1. pololetí šk. roku 1999/2000.
Personální dokumentace, úvazky učitelů, rozvrh hodin.
Plán kontrolní a hospitační činnosti a zápisy z této činnosti pro šk. rok 1998/1999
a 1999/2000.

ZÁVĚR
Při inspekční činnosti neshledala ČŠI ve sledovaných oblastech nedostatky.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Lidmila Schleissová

Mgr. Lidmila Schleissová v. r.

Členové týmu

Ing. Jana Grammetbauerová

Ing. Jana Grammetbauerová v. r.

V Českých Budějovicích dne 12. ledna 2000

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 17. ledna 2000
Razítko

Ředitelka školy Ing. Božena Jankovcová

Podpis
Ing. Božena Jankovcová v. r.
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Předmětem inspekce bylo 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

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
Školský úřad Strakonice, Velké nám.
2000-02-04
2, PSČ 386 01
Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská
2000-02-04
7, Praha 1, PSČ 118 12

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
284/00
285/00

Připomínky ředitelky školy
Datum

Š 10 1999

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.

