Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
čj. ČŠI-265/08-R14
Název školy:

1st International School of Ostrava – soukromé
gymnázium, s. r. o.

Adresa:
Identifikátor:
IČ:
Místo inspekce:
Termín inspekce:

Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
650 076 991
26 844 401
Ostrčilova 1/2557, Ostrava
28. – 29. květen 2008

Předmět inspekční činnosti:
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve střední škole.
Cíl inspekční činnosti:
Zhodnotit, zda je realizovaný školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání na
nižším stupni osmiletého gymnázia zpracován v souladu se zásadami pro zpracování
školního vzdělávacího programu a je v souladu s principy Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Inspekční zjištění
I. Základní údaje
1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s. r. o. vykonává činnost
střední školy. Potřebné zázemí pro vzdělávání zajišťují rekonstruované prostory nástavby
v budově Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1 a menší budova v její
blízkosti.
Nejvyšší povolený počet žáků školy je 540. V době inspekční činnosti ji navštěvovalo 116
žáků v osmi třídách. Škola realizuje vzdělávání ve třech oborech vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou (79-41-K/408 Gymnázium – živé jazyky (čtyřleté

studium), 79-41-K/808 Gymnázium – živé jazyky (osmileté studium) a 79-41-K/81
Gymnázium (osmileté studium). Ve všech oborech probíhá dvojjazyčné (bilingvní)
vzdělávání v českém i anglickém jazyce na základě platných rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). V prvním ročníku osmiletého
studia probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání na nižším stupni osmiletého gymnázia
s motivačním názvem „Mezinárodní škola v Ostravě“. V ostatních ročnících jsou
realizovány platné učební dokumenty pro gymnázia. V letošním školním roce zajišťuje
vzdělávání 25 pedagogických pracovníků.
Kamerový systém se záznamovým zařízením nebyl ve škole instalován.
II. Hodnocení školy
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání na nižším stupni osmiletého gymnázia
„Mezinárodní škola v Ostravě“ je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, které
stanovuje školský zákon. Jedná se o zásadní dokument, který stanovuje podmínky, formy
i obsah vzdělávání ve škole. Respektuje zásady dané RVP ZV, dodržuje strukturu ŠVP
stanovenou RVP ZV (identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika ŠVP,
učební plán, učební osnovy, hodnocení žáků a autoevaluace školy) a zohledňuje reálné
podmínky a možnosti školy. Průběh autoevaluace školy je doložen závěrečnou zprávou,
která je přílohou ŠVP. Na jeho tvorbě se podíleli různou měrou všichni pedagogičtí
pracovníci. Školská rada ŠVP projednala za účasti ředitele školy. Dokument je k dispozici
v budově školy. Z inspekčních hospitací vyplývá, že organizace vzdělávání i použité formy
a metody výuky umožňují realizaci ŠVP.
Při poskytování vzdělávání škola postupuje v souladu s právními předpisy a schválenými
učebními dokumenty.

Závěrečné hodnocení
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání na nižším stupni osmiletého
gymnázia s motivačním názvem „Mezinárodní škola v Ostravě“ je zpracován v souladu
se zásadami pro zpracování ŠVP a je v souladu s principy RVP ZV.

Hodnotící stupnice
Podprůměr

Průměr

Při poskytování
vzdělávání/školské služby
není postupováno v souladu
s právními předpisy,
schválenými učebními
dokumenty.
Rizika jsou velká, pro
nápravu jsou nutné zásadní
změny

Při poskytování
vzdělávání/školské služby je
postupováno v souladu s právními
předpisy, schválenými učebními
dokumenty.
Převažuje standardní, funkční
stav.
Únosná rizika se dají překonávat.
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Nadprůměr
Poskytování
vzdělávání/školské služby je
v souladu s právními
předpisy, schválenými
učebními dokumenty a je na
úrovni, která nevyžaduje
zásadní změny.
Slouží jako příklad dobré
praxe.

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá
1. Notářský zápis o založení společnosti s ručením omezeným 1st International School
of Ostrava-soukromé gymnázium, s. r. o. ze dne 30. 9. 2004 pod čj. NZ 972/2004
2. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) čj. 19 744/2007-21
ze dne 31. 8. 2007 ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení – vyučovací jazyk český a anglický (biling) v dobíhajícím oboru
vzdělání 79-41-K/808 Gymnázium – živé jazyky a v oboru vzdělání 79-41-K/81
Gymnázium s účinností od 1. 9. 2007
3. Rozhodnutí MŠMT čj. 24 219/2007-21 ze dne 15. 10. 2007 ve věci zápisu změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení – vyučovací jazyk český
a anglický (biling) v oboru vzdělání 79-41-K/408 Gymnázium – živé jazyky s účinností
od 15. 10. 2007
4. Rozhodnutí MŠMT čj. 10 553/2008-23 ze dne 23. 5. 2008 o povolení vyučování
předmětů v anglickém jazyce v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium s účinností od
1. 9. 2007 do 30. 6. 2015
5. Výkaz o střední škole S 8-01 podle stavu k 30. 9. 2007 ze dne 11. 10. 2007
6. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2007 ze dne 11. 10. 2007
7. Jmenovací dekret ředitele vydaný na základě usnesení zřizovatele školy
1st International School of Ostrava – soukromého gymnázia, s. r. o. ze dne 1. 2. 2005
pod čj. 01-0102/05
8. Školní vzdělávací program 1st International School of Ostrava – soukromého
gymnázia, s. r. o. pro nižší stupeň osmiletého gymnázia s motivačním názvem
Mezinárodní škola v Ostravě s platností od 1. 9. 2007
9. Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2006/2007, nedatováno
10. Zápis ze zasedání školské rady ze dne 16. 1. 2007 (mj. bod č. 3 Projednání návrhu
školního vzdělávacího programu)
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Složení inspekčního týmu

(razítko)

6. června 2008

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jiří Slepička

……………………..……………….……………..

PhDr. Lubomír Kratochvíl

……………………..……………….……………..

Ing. Hana Maľarová

……………………...……………….…………….

Dle § 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel
školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní
inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. Česká školní inspekce,
Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava 2. 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.

Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

(razítko)

Ostrava 11. 6. 2008

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jan Petrus

……………………………………
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