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PŘEDMĚT  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI

Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
1. personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v učebních oborech 36-52-H/001 

Instalatér a 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba na smluvních pracovištích (ITES spol. 
s. r. o., P. Bezruče 1556, Kladno, Václav Kaizr - kovovýroba) v předmětu odborný výcvik 
ve školním roce 2003/2004  inspekce vzhledem ke schváleným učebním dokumentům, 

2. materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v učebních oborech 
36-52-H/001 Instalatér a 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba na smluvních 
pracovištích (ITES spol. s. r. o., P. Bezruče 1556, Kladno, Václav Kaizr - kovovýroba) 
v předmětu odborný výcvik ve školním roce 2003/2004 vzhledem ke schváleným učebním 
dokumentům, 

3. průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v učebních oborech 36-52-H/001 Instalatér 
a 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba na smluvních pracovištích (ITES spol. s. r. o., 
P. Bezruče 1556, Kladno, Václav Kaizr - kovovýroba) v předmětu odborný výcvik ve 
školním roce 2003/2004 vzhledem ke schváleným učebním dokumentům, 

CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

Střední odborné učiliště a Učiliště, Stochov, J. Šípka 187, je příspěvkovou organizací s právní 
subjektivitou. Zřizovatelem školy se stal s účinností od 1. dubna 2001 Středočeský kraj, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (Zřizovací listina ze dne 18. června 2001, 
čj. OŠMS/1084/2001). Škola sdružuje střední odborné učiliště, učiliště, domov mládeže 
školní jídelnu a školní knihovnu.
V souladu s Rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských 
zařízení ze dne 21. ledna 2003, čj. 32 312/02-21 poskytuje škola žákům úplné střední odborné 
vzdělání ve čtyřletém studijním oboru 69-41-L/004 Kosmetička, dvouletém nástavbovém 
studiu studijního oboru 64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb a střední odborné 
vzdělání ve tříletých učebních oborech 36-52-H/001 Instalatér, 36-55-H/001 Klempíř – stavební 
výroba, 36-37-H/001 Zedník, 63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník, 69-52-H/001 
Kosmetička, 69-51-H/001 Kadeřník, 65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství 
a dvouletém učebním oboru 36-67-E/503 Stavební výroba.. V době inspekce se ve 21 třídách 
denní formou učilo 554 žáků. Tematická inspekce v předmětu odborný výcvik je zaměřena na 
jedno smluvní pracoviště učebního oboru 36-52-H/001 Instalatér a jedno smluvní pracoviště 
učebního oboru 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba.

HODNOCENÍ  PERSONÁLNÍCH  PODMÍNEK  VZDĚLÁVACÍ  A  VÝCHOVNÉ 
ČINNOSTI  VZHLEDEM  KE  SCHVÁLENÝM  UČEBNÍM  DOKUMENTŮM

Odborný výcvik žáků sledovaných učebních oborů na smluvních pracovištích řídí vrchní mistr 
odborného výcviku, který je přímo podřízen zástupci ředitele pro praktickou výuku. Oba 
pracovníci splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti. V hospitovaném předmětu 
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zajišťuje výuku na pěti smluvních pracovištích celkem dvanáct odborně způsobilých 
instruktorů.
Vedení školy má stanovenou účelnou organizaci činností, která umožňuje funkční řízení všech 
úseků. V čele školy stojí ředitelka, která jasně vymezuje kompetence svým zástupcům na úseku 
teoretického vyučování, praktického vyučování a ekonomickém úseku. Zástupce ředitele pro 
praktické vyučování je zároveň statutárním zástupcem a zastupuje ředitelku v její 
nepřítomnosti v plném rozsahu pravomocí a odpovědnosti. Kompetence vedoucích pracovníků 
jsou vymezeny organizačním řádem.
Vnitřní informační systém je funkční, jedenkrát měsíčně probíhají porady úseku praktického 
vyučování, z kterých jsou pořizovány písemné zápisy. Předmětová komise pro oblast 
odborného výcviku stanovena není. Přenos informací na úseku praktického vyučování je 
zajištěn denním kontaktem vrchního mistra s mistry odborného výcviku před zahájením 
učebního dne. Nástěnky umístěné na jednotlivých pracovištích a chodbách dílen poskytují 
informace o praktickém vyučování, soutěžích a o zájmových aktivitách žáků. 
Plán kontrolní a hospitační činnosti na úseku praktického výcviku je součástí plánu školy. 
Kontrolní a hospitační činnost předmětu odborný výcvik zajišťuje zástupce ředitele pro 
praktické vyučování a vrchní mistr odborného výcviku. Výsledky kontrol jsou zaznamenány 
v sešitě, s vyučujícími projednávány a po analýze slouží vedení školy pro hodnocení. 
Personální podmínky vzdělávání a výchovy byly vzhledem k realizaci sledovaných učebních 
oborů celkově hodnoceny jako velmi dobré.

HODNOCENÍ  MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH  PODMÍNEK  VZDĚLÁVACÍ 
A  VÝCHOVNÉ  ČINNOSTI  VZHLEDEM  KE  SCHVÁLENÝM  UČEBNÍM  
DOKUMENTŮM

Součástí rozsáhlého areálu školy, umístěného v centru pětitisícového Stochova, je objekt dílen 
určený pro výuku odborného výcviku. Jedná se o budovu, jejíž součástí jsou nejen výukové 
prostory, ale i vlastními silami rekonstruované sociální zázemí. 
Dílna určená pro žáky učebního oboru 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba má na relativně 
velké ploše kromě osobních pracovních míst, účelně rozmístěné všechny potřebné klempířské 
stroje. Pro výuku učebního oboru 36-52-H/001 Instalatér slouží dílna pro výuku spojovacích 
technologií a dvě dílny pro výuku instalace zařizovacích prvků. Součástí objektu je
i svépomocně vybudované pracoviště pro výuku svařování plamenem a elektrickým obloukem.
Výuka žáků sledovaných učebních oborů je také na základě smluvního zajištění realizována na 
pěti smluvních pracovištích, z nichž dvě pracoviště byly předmětem kontroly. 
Pracoviště firmy Václav Kaizr – kovovýroba má profesionálně vybavenou klempířskou dílnu.  
Součástí objektu firmy je sociální zázemí. Druhé pracoviště firmy ITES s.r.o., je zaměřené na 
údržbu i opravy topenářských armatur v rámci města. Z důvodů malého prostoru sociálního 
zázemí na tomto pracovišti, využívají žáci šatny a sprchy v objektu školy vzdáleném tři minuty 
chůze. Obě pracoviště svým materiálně-technickým vybavením odpovídala potřebám 
individuálního odborného výcviku. 

Materiálně-technické podmínky vzdělávání a výchovy hodnocených učebních oborů byly 
vzhledem ke schváleným učebním dokumentům velmi dobré. 
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HODNOCENÍ  PRŮBĚHU  A  VÝSLEDKŮ  VZDĚLÁVÁNÍ  A  VÝCHOVY

Vyučované obory
Sledované učební obory jsou ve školním roce 2003/2004 vyučované dle platných učebních 
dokumentů.
Učební obor 36-52-H/001 Instalatér je vyučován dle učebních dokumentů schválených MŠMT 
ČR dne 3. března 1997 pod čj. 14399/97-72 s účinností od 1. září. 1997 počínaje 
1. ročníkem.
Učební obor 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba je vyučován dle učebních dokumentů 
schválených MŠMT ČR dne 1. června 2001 pod čj. 18753/2001-23 s platností od 1. září 2001 
počínaje 1. ročníkem.
Realizace sledovaných vyučovaných oborů středního odborného učiliště, je v souladu 
s rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol.
Výše uvedené obory jsou ve školním roce 2003/2004 vyučovány podle platných učebních 
dokumentů. Reálná výuka probíhá dle rozvrhu hodin, zpracovaném pro sudý a lichý týden, 
který je v souladu s učebními plány sledovaných vyučovaných oborů. Příkladně vedená povinná 
školní dokumentace průkazně zachycuje průběh vzdělávání.
Výuka je v souladu s učebními dokumenty sledovaných vyučovaných oborů. 
Kontrola naplňování učebních osnov je prováděna pravidelnou hospitační činností na 
smluvních pracovištích. Jednou z oblastí, na které je hospitační činnost zaměřena, je oblast 
plnění učebních osnov. 
Kontrola plnění učebních osnov je účinná.
Školní řád obsahuje práva a povinnosti žáků. Rozvržení pracovní doby a psychohygiena výuky 
na kontrolovaných smluvních pracovištích je v souladu s vyhláškou o středních školách. 
Smlouvy o podmínkách předání žáků školy na pracoviště za účelem jejich odborného výcviku 
jsou zpracovány a koncipovány v souladu s vyhláškou o středních školách, ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí platných smluv je protokol o schválení pracovišť a instruktorů, určených 
pro výuku žáků školy na pracovištích organizace a povinnosti instruktora odborné výchovy. 
Odměňování žáků školy za produktivní práci je prováděno dle platných právních norem, 
v souladu s vyhláškou o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, 
speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, v platném znění. 
Na evidenčním listu žáka je zaznamenáno plnění učební osnovy a výsledná známka. Počet žáků 
na instruktora nebyl na sledovaných smluvních pracovištích překročen. 
Organizace výchovně vzdělávacího procesu je funkční. 

Průběh a výsledky vzdělávání v odborném výcviku v učebním oboru 36-52-H/001 
Instalatér 
V průběhu inspekce bylo hospitováno 7 hodin na smluvním pracovišti ITES spol. s. r. o., 
P. Bezruče 1556, Kladno. Týdenní časová dotace předmětu je v souladu se schválenými 
učebními plány. Požadavek učebních osnov na závazné rozdělení učiva do ročníků realizovala 
škola zpracováním tematických plánů. Vyučovací den byl velmi pečlivě připraven.
Výuku předmětu zajišťoval přidělený instruktor z řad zaměstnanců s odbornou způsobilostí. 
Sledovaná výuka byla vedena po odborné i metodické stránce správně.
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Materiálně-technické podmínky na výše uvedeném pracovišti jsou na dobré úrovni a umožňují 
plnit vybraná témata učební osnovy. 
Sledovaná výuka zahrnovala nástup, poučení o bezpečnosti práce, instruktáž, přípravu 
potřebného nářadí, plnění přidělených úkolů, přestávku a závěr. Instruktor Při zadávání úkolů 
instruktor respektoval zásadu přiměřenosti, aktivizoval žáky a uváděl příklady z praxe. 
Psychohygienické zásady učebního dne byly dodrženy.
Motivačním prvkem pro žáky je odměna za vykonanou produktivní práci, častá byla během 
učebního dne pochvala. Žáci byli vedeni k týmové spolupráci, nebyli vedeni k sebehodnocení. 
Stupeň hodnocení v závěru dne odpovídal předvedenému výkonu obou žáků.
Komunikace mezi instruktorem a žáky byla oboustranně vlídná a vstřícná. V průběhu učebního 
dne byl vytvořen prostor pro vyjádření vlastního názoru žáků a vzájemné respektování. Projevy 
nežádoucího chování nebyly zaznamenány.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v předmětu odborný výcvik ve výše uvedeném 
učebním oboru jsou celkově hodnoceny jako velmi dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání v odborném výcviku v učebním oboru 36-55-H/001 
Klempíř – stavební výroba 
V průběhu inspekce bylo hospitováno 7 hodin na smluvním pracovišti Václav Kaizr –
kovovýroba. Kontrolou zápisů probraných témat v denících odborného výcviku bylo zjištěno, 
že vlastní obsah výuky nebyl v rozporu s platnými osnovami. Učební osnovy jsou rozpracovány 
do časových tematických plánů. Příprava na sledovaný učební den byla velmi dobrá po 
obsahové i metodické stránce. 
Výuka předmětu je zajištěna pod dohledem instruktora z řad zaměstnanců s odbornou 
způsobilostí. 
Prostorové a materiální vybavení smluvního pracoviště, které žáci plně a účelně využívali, 
pokrývá potřeby odborného výcviku. Prostředí odpovídalo psychohygienickým požadavkům.
Instruktor při svém výkladu využíval zejména praktické předvedení, následovalo poučení 
o bezpečnosti práce a přidělení pracovních úkolů třem žákům. Ve výuce jsou zohledňovány 
potřeby a individuální schopnosti žáků. Psychohygienické zásady učebního dne byly dodrženy.
V úvodu učebního dne byla provedena kontrola znalostí formou opakování učiva, které bylo 
pro vyučujícího zpětnou vazbou. Motivačně působila aplikace učiva a mezipředmětové vztahy. 
Hodnocení výkonu žáků v závěru dne bylo pozitivně zaměřené, objektivní a instruktorem 
zdůvodněné. Žáci byli vedeni k sebehodnocení své práce.
V sledovaných hodinách vládla klidná pracovní atmosféra. Žáci respektovali způsob organizace 
a průběh učebního dne. Komunikace mezi vyučujícími a žáky byla oboustranně vlídná 
a vstřícná. Prostor pro vyjádření vlastního názoru nedokázali žáci plně využít. 
Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v předmětu odborný výcvik ve výše uvedeném 
učebním oboru jsou celkově hodnoceny jako velmi dobré.

Výsledky vzdělávání zjišťované školou
Výsledky vzdělávání zjišťují vyučující v předmětu odborný výcvik běžně užívanými metodami. 
Klasifikace žáků je obsahem pravidelných klasifikačních pedagogických rad. 
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Žáci školy se zúčastňují profesních soutěží. Výsledky škola zaznamenává.

Celkově měl průběh vzdělávání a výchovy v odborném výcviku sledovaný v učebních 
oborech 36-52-H/001 Instalatér, 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba na dvou 
smluvních pracovištích velmi dobrou úroveň.

DALŠÍ  ZJIŠTĚNÍ  

Údaje uvedené v aktuálním rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení 
a školských zařízení jsou v souladu s údaji uvedenými v platné zřizovací listině.

V rámci vlastní výuky odborného výcviku jsou zejména v zimním období na úseku praktického 
vyučování pořádány akce, jejichž cílem je prezentovat nejnovější technologie 
a zařízení v oboru. Jedná se o pořádání přednášek a seminářů firem, zabývajících se příslušnou 
problematikou. V letošním školním roce se ke dni inspekce uskutečnily čtyři odborné akce u 
obou sledovaných oborů. 
Mimo výše uvedené aktivity jsou každým rokem pořádány odborné soutěže žáků, které slouží 
k jejich další motivaci a aktivizaci. Soutěže sledovaných oborů proběhly v únoru.

VÝČET  DOKLADŮ,  O  KTERÉ  SE  INSPEKČNÍ  ZJIŠTĚNÍ  OPÍRÁ

1. Zřizovací listina čj. OŠMS/1084/2001 ze dne 18. června 2001 s platností od 1. dubna 2001 
včetně přílohy “Vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje”

2. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 
čj. 32312/02-21 ze dne 21. ledna 2003 s platností od 1. září 2003

3. Katalogové listy žáků kontrolovaných smluvních pracovišť za školní rok 2003/2004
4. Učební dokumenty sledovaných vyučovaných oborů
5. Třídní knihy sledovaných učebních obrů ve školním roce 2003/2004
6. Školní řád ze dne 3. září 2003
7. Rozvrh hodin pro školní rok 2003/2004
8. Zápisy z porad vedení ve školním roce 2003/2004
9. Výroční zpráva o činnosti školy
10. Organizační řád ze dne 3. června 2002
11. Smlouvy o podmínkách předání na pracoviště organizace za účelem jejich odborného 

výcviku ve školním roce 2003/2004
12. Tematické plány sledovaného předmětu pro školní rok 2003/2004
13. Sešit kontrolní a hospitační činnosti odborného výcviku za školní rok 2003/2004
14. Deníky odborného výcviku sledovaných učebních oborů ve školním roce 20032004

ZÁVĚR

Vedení školy věnuje pozornost personálnímu zabezpečení výuky. U individuální výuky jsou 
na smluvních pracovištích všichni jmenovaní instruktoři vyučeni v oboru. Promyšlená 
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organizační struktura školy umožňuje efektivní řízení. Informační systém školy je funkční, 
zajišťuje potřebný tok informací a umožňuje operativní řešení vzniklých situací.

Materiálně-technické podmínky na sledovaných smluvních pracovištích umožňují plnit 
učební osnovy předmětu odborný výcvik u učebních oborů 36-52-H/001 Instalatér 
a 36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba v plném rozsahu.

Personální a materiální zázemí se pozitivně odrazilo v kvalitě výuky odborného výcviku výše 
uvedených učebních oborů. Jednotlivé body sepsaných smluv o podmínkách předání žáků 
školy na pracoviště organizace za účelem jejich odborného výcviku jsou ze strany 
kontrolovaných smluvních pracovišť a školy řádně plněny.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Složení týmu Titul, jméno a příjmení Podpis

Vedoucí týmu Ing. Václav Groušl V. Groušl v.r.

V Mělníku dne 26. dubna 2004

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

Datum převzetí inspekční zprávy: 30. dubna 2004

Razítko

Ředitelka školy

Titul, jméno a příjmení Podpis

Mgr. Irena Mejtská I. Mejtská v.r.
Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České 
školní inspekci do 5 dnů po jejím obdržení na adresu pracoviště vedoucího inspekčního 
týmu, tj. Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Tyršova 106, 276 01 Mělník. 
Připomínky k obsahu inspekční zprávy se stávají její součástí.
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Hodnotící stupnice:

Stupeň

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Vyhovující
Nevyhovující
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Další adresáti inspekční zprávy

Adresát Datum předání/odeslání 
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. 
jednacího protokolu ČŠI

Krajský úřad – odbor školství 
Zborovská

6. 5. 2004 c3- 1005/04-5141

Rada školy Není zřízena.

Připomínky ředitele školy

Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.




