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SPECIFICKÁ ZJIŠTĚNÍ

Inspekce byla zaměřena na kontrolu přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 
orientační inspekci, která se konala ve dnech 9. – 11. května 2000, a popsaných v protokolu 
čj. 023 194/2000-5088 ze dne 2. června 2000.

V protokolu je konstatováno porušení následujících právních norem:
 § 39 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů tím, že:
1. Podle učebního plánu čj. 37747/97-23 s platností od 1. září 1998 nebyl v celkovém přehledu 

učebního plánu pro 1. – 4. ročník splněn celkový počet 132 hodin (celkový součet hodin 
pro 1. – 4. ročník byl pouze 131 hodin).

Nedostatek byl odstraněn úpravou učebního plánu školy pro 1. – 4. ročník oboru 23-41-M/001 
ve 4. ročníku navýšením hodinové dotace předmětu ekonomika a celkový počet hodin 132 
odpovídá učebnímu plánu čj. 37747/97-23.

2. Podle učebního plánu čj. 16994/91-21 (Alternativní učební plán pro tříleté učební obory) 
s platností od 1. září 1991 nebyla ve školním roce 1999/2000 plněna hodinová dotace:

a) ve 2. ročníku byla zjištěna nižší hodinová dotace výuky českého jazyka a literatury 
(vyučovala se pouze 1 hodina týdně, učebním plánem byly požadovány 2 hodiny týdně),

b) v 1. a 2. ročníku byla zjištěna nižší hodinová dotace výuky tělesné výchovy (vyučovaly se 
2 hodiny za 14 dní, učebním plánem byly požadovány 2 hodiny týdně),

c) vyšší hodinová dotace byla zjištěna ve 2. ročníku výuky matematiky (vyučovaly se 2 hodiny 
týdně, učebním plánem bylo požadována 1 hodina týdně).

Kontrolou bylo zjištěno, že škola nahradila alternativní plán pro tříleté učební obory 
čj. 16994/91-21 níže popsanými schválenými učebními plány. Kontrolou plánů školy 
se schválenými učebními dokumenty bylo zjištěno, že:
v bodě 2a) ve 2. ročníku oboru 23 51 H/003 hodinová dotace českého jazyka a literatury 
odpovídá učebnímu plánu čj. 16503/88-220 s platností od 1. září 1989 (2 hodiny týdně), také 
ve druhém ročníku oboru 26 52 H/002 odpovídá hodinová dotace českého jazyka a literatury 
učebnímu plánu čj. 24508/88-212 s platností od 1. září 1989 (2 hodiny týdně). Nedostatek byl 
odstraněn.
v bodě 2b) v 1. ročníku oborů 23 51 H/001 a 26 51 H/003 hodinová dotace tělesné výchovy 
odpovídá učebním plánům čj. 173693/94-74/1125 s platností od 1. září 1994 a čj. 4266/96-74
s platností od 1. září 1996. Nedostatek byl odstraněn. Ve druhém ročníku oborů 23 51 H/003 
a 26 52 H/002 hodinová dotace tělesné výchovy odpovídá schváleným učebním plánům 
čj. 16503/88-220 a čj. 24508/88-212 s platností od 1. září 1989. Nedostatek byl odstraněn.
v bodě 2c) ve 2. ročníku oborů 23 51 H/003 a 26 52 H/002 hodinová dotace matematiky 
odpovídá učebním plánům čj. 16503/88-220 a čj. 24508/88-212 s platností od 1. září 1989.
Nedostatek byl odstraněn.

3. Podle učebního plánu čj. 16994/91-21 (Alternativní učební plán pro tříleté učební obory) 
s platností od 1. září 1991 nebyly ve školním roce 1999/2000 zařazeny do předmětové 
skladby předměty: a) základy automatizace ve 2. ročníku, b) základy ekologie v 1. ročníku.

U nedostatku v bodě 3a) bylo zjištěno kontrolou učebního plánu pro 1. až 3. ročníku oboru 
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23 51 H/003, že předmět základy automatizace je zařazen do výuky, nedostatek byl odstraněn.
Ve 2. ročníku oboru 26 52 H/002 byl předmět základy automatizace zařazen dle učebního 
plánu 24508/88-212 s platností od 1. září 1989, tím byl nedostatek odstraněn, ale není 
splněna výše hodinové týdenní dotace. (Dle plánu mají být zařazeny 2 hodiny v týdnu a škola 
vyučuje pouze 1 hodinu v týdnu).
U nedostatku v bodě 3b) bylo zjištěno kontrolou učebního plánu 1. ročníku oboru 26 51 
H/001, že předmět základy ekologie není zařazen do předmětové skladby 1. ročníku, tím nebyl
odstraněn nedostatek. 

4. Podle učebního plánu čj. 24 508/88-212 s platností od 1. září 1989 nebyla v 1. ročníku 
plněna učební osnova předmětu základy elektrotechniky (nebyla prováděna laboratorní 
cvičení).

Nedostatek byl odstraněn začleněním laboratorních cvičení do tématického plánu předmětu 
fyziky dle učební osnovy.

5. Podle učebního plánu čj. 37 747/97-23 s platností od 1. září 1998 nebyla ve 3. ročníku 
plněna učební osnova předmětu elektrotechnika (nebyla prováděna laboratorní cvičení).

Nedostatek byl odstraněn začleněním laboratorních cvičení do tématického plánu předmětu 
fyziky dle učební osnovy.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

 Učební plán čj. 19745/91-21 s platností od 1. září 1990
 Učební plán čj. 37747/97-23 s platností od 1. září 1998
 Učební plán čj. 173693/94-74/1125 s platností od 1. září 1994
 Učební plán čj. 16503/88-220 s platností od 1. září 1989
 Učební plán čj. 4266/96-74 s platností od 1. září 1996
 Učební plán čj. 24508/88-212 s platností od 1. září 1989
 Učební plány zpracované vedením školy pro jednotlivé ročníky
 Roční tématický plán předmětu fyziky

ZÁVĚR

Při inspekční kontrole bylo zjištěno, že byly odstraněny tyto nedostatky:
 celkový počet 132 hodin v 1. až 4. ročníku oboru 23 41 M/001 odpovídá celkovému počtu 

hodin ve schváleném  učebního plánu
 hodinová dotace 2 hodin výuky českého jazyka a literatury ve 2. ročníku v týdnu 

odpovídá schváleným učebním plánům
 hodinová dotace 2 hodin tělesné výchovy v týdnu odpovídá v 1. a 2. ročníku schváleným 

učebním plánům
 laboratorní cvičení v rámci předmětu elektrotechnika jsou zařazena do ročního plánu 

předmětu fyziky
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Při inspekční kontrole bylo zjištěno, že nebyl odstraněn tento nedostatek:
 podle učebního plánu čj 173693/94-74/1125 s platností od 1. září 1994 není v 1. ročníku 

oboru 2351H/001 zařazen předmět základy ekologie do předmětové skladby

Při inspekční kontrole bylo zjištěno porušení § 39 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů: 
 podle učebního plánu čj. 24508/88-212 ve 2. ročníku oboru 26 52 H/002 není splněna 

výše hodinové týdenní dotace v předmětu základy automatizace. ( Dle plánu mají být 
zařazeny 2 hodiny v týdnu a škola vyučuje pouze 1 hodinu v týdnu)

Datum vyhotovení inspekční zprávy a jméno školního inspektora

Razítko

Školní inspektor Titul, jméno a příjmení Podpis

Vedoucí týmu PaedDr. Václav Skála ............................................
.

V dne 18. září 2000

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

Datum převzetí inspekční zprávy: 29. září 2000

Razítko

Ředitel školy Podpis

Ing. Jaroslav Pavlíček ............................................
..

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.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát Datum předání/odeslání 

inspekční zprávy
Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

Školský úřad Rakovník, Nádražní 
II/102, 269 01 Rakovník

23. října 2000 026 189/00-5102

Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 
7, 112 18 Praha 1

23. října 2000 026 186/00-5102

Připomínky ředitele školy
Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
- - Připomínky nebyly podány




