Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIL-19/19-L

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
Název

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace

Sídlo

Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou

E-mail

sekretariat@spstjbc.cz

IČ

18 385 036

Identifikátor

600 010 490

Právní forma

příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Petr Froněk

Zřizovatel

Liberecký kraj

Místo

Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Termín inspekční činnosti

28.−31. 1. 2019

Kontrolované období

školní roky 2017/2018 a 2018/2019 k termínu kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst.
2 písm. d) školského zákona, se zaměřením na neúspěšnost žáků ve společné části maturitní
zkoušky.

Kontrolní zjištění
1. Kontrola školního řádu podle § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona
Ředitel právnické osoby Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace (dále „škola“) vydal školní řád střední školy,
jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dokument
upravuje všechny náležitosti stanovené příslušným ustanovením právního předpisu.
Inspekční tým fyzickou kontrolou ověřil, že je zveřejněn na přístupném místě ve škole,
prokazatelně s ním byli seznámeni zaměstnanci a žáci školy. Zákonní zástupci nezletilých
žáků byli informováni o jeho vydání a obsahu.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 školského zákona
Kontrolou bylo ověřeno, že ředitel školy vydal školní vzdělávací programy pro obory
vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-51-H/01 Strojní
mechanik, 23-52-H/01 Nástrojař, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-68-H/01 Mechanik
opravář motorových vozidel, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-41-M/01
Elektrotechnika, 26-51-H/01 Elektrikář a 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3. Kontrola stanovení volných dnů k přípravě na konání maturitní zkoušky podle § 81
odst. 7 školského zákona
Kontrolou harmonogramu maturitních zkoušek konaných v jarním zkušebním období
roku 2018 a třídní knihy třídy M4A vedené ve školním roce 2017/2018 bylo ověřeno,
že ředitel školy stanovil pro žáky ukončující v uvedeném termínu vzdělání maturitní
zkouškou pět vyučovacích dnů volna k přípravě na její konání.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4. Kontrola stanovení a zpřístupnění školního seznamu literárních děl podle § 6 odst. 2
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolou školního seznamu literárních děl bylo ověřeno, že ředitel školy stanovil žákům
dne 25. 9. 2018 pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka
a literatury školní seznam 70 literárních děl platný pro školní rok 2018/2019. Téhož dne
seznam zpřístupnil žákům na nástěnkách v učebnách a na webových stránkách školy.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
5. Kontrola stanovení a zpřístupnění témat pro zpracování školních zkušebních úloh
z cizího jazyka podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Kontrolou dokumentace k ukončování vzdělávání maturitní zkouškou bylo ověřeno,
že ředitel školy stanovil dne 26. 9. 2018 témata pro zpracování školních zkušebních úloh
z anglického a německého jazyka ve školním roce 2018/2019 a téhož dne je zpřístupnil
žákům prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
6. Kontrola zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části
maturitní zkoušky podle § 79 odst. 3 školského zákona
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Kontrolou bylo ověřeno, že ředitel školy dne 1. 9. 2018 určil nabídku povinných
a nepovinných zkoušek podle rámcových vzdělávacích programů a školních
vzdělávacích programů, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejnil toto své
rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
7. Kontrola počtu žáků ve skupině pro výuku cizího jazyka podle § 2 odst. 7 vyhlášky
č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění
pozdějších předpisů
Kontrolou třídní knihy bylo ověřeno, že ve třídě U3A je k datu kontroly evidováno
24 žáků. Kontrolou třídní knihy, rozvrhu vyučovacích hodin i kontrolou na místě bylo
ověřeno, že tato třída se ve školním roce 2018/2019 k termínu inspekční činnosti nedělila
na výuku anglického jazyka. Nejvyšší povolený počet žáků ve skupině pro výuku cizího
jazyka je 23.
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
Ředitel školy nedostatek v průběhu inspekční činnosti odstranil. Rozdělením žáků třídy
U3A do dvou skupin na výuku anglického jazyka a úpravou rozvrhu vyučovacích hodin
bylo zajištěno dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků ve skupině pro výuku cizího
jazyka, proto Česká školní inspekce nepožaduje zaslání zprávy o odstranění nedostatku.

Poslední kontrolní úkon
Kontrola byla ukončena 31. 1. 2019 podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních
(poslední kontrolní úkon).

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Školní řád, ze dne 25. 5. 2018
Třídní knihy, školní roky 2017/2018 a 2018/2019
Seznámení se školním řádem (pedagogičtí pracovníci), ze dne 31. 8. 2018
Seznámení se školním řádem (nepedagogičtí pracovníci), ze dne 31. 8. 2018
Školní vzdělávací programy pro obory vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství, 23-45-L/01
Mechanik seřizovač, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-52-H/01 Nástrojař,
23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel,
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-51-H/01
Elektrikář a 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud, platné ve školním roce 2018/2019
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
ze dne 1. 9. 2018
Školní seznam literárních děl, ze dne 25. 9. 2018
Maturitní témata pro školní rok 2018/2019 (soubor dokumentů)
Rozvrh vyučovacích hodin pro školní rok 2018/2019, včetně úprav provedených
v průběhu kontroly
Harmonogram maturitních zkoušek, školní rok 2017/2018, jarní zkušební období
Webové stránky školy na adrese www.spstjbc.cz

3

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může ředitel školy podat proti kontrolnímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu
o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Liberecký
inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.l@csicr.cz s připojením elektronického
podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Jitka Šafaříková, školní inspektorka
vedoucí inspekčního týmu

Jitka Šafaříková v. r.

Ing. Pavel Čámský, školní inspektor

Pavel Čámský v. r.

Ing. Jindra Malíková, školní inspektorka

Jindra Malíková v. r.

PhDr. Mgr. Milan Matějů, školní inspektor

Milan Matějů v. r.

Bc. Irina Kopčanová, kontrolní pracovnice

Irina Kopčanová v. r.

Ing. Pavel Procházka, přizvaná osoba

Pavel Procházka v. r.

V Liberci 26. 2. 2019
Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

Mgr. Petr Froněk, ředitel školy

Petr Froněk v. r.

V Jablonci nad Nisou 19. 3. 2019
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