Česká školní inspekce
Královéhradecký inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
Čj. ČŠIH-814/18-H

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

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad
Orlicí, Komenského 522

Sídlo

Komenského 522, 517 41 Kostelec nad Orlicí

E-mail

skola@oakostelec.cz

IČ

60 884 711

Identifikátor

600 012 581

Právní forma

příspěvková organizace

Zastupující

Mgr. Václav Pavelka

Zřizovatel

Královéhradecký kraj

Místo

Komenského 522, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Termín inspekční činnosti

27. − 29. 11. 2018

Kontrolované období

školní rok 2018/2019 do data kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
a školských služeb podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána ve střední škole.
1. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 – věta první
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitel Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 (dále
„škola“) vydal školní vzdělávací programy pro obory vzdělání 18-10-M/01 Informační
technologie, 63-41-M/02 Obchodní akademie a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2. Kontrola obsahu školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 1 a podle § 26
odst. 2 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Kontrolou bylo zjištěno, že školní vzdělávací programy pro obory vzdělání 63-41-M/02
Obchodní akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a 18-10-M/01 Informační
technologie nebyly v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy v oblasti
Matematické vzdělávání platných od 1. 9. 2018, počínaje prvním ročníkem vzdělávání.
Kontrolou školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-10-M/01 Informační
technologie bylo zjištěno, že maximální počet týdenních vyučovacích hodin ve čtvrtém
ročníku byl o jednu hodinu překročen (36 hodin místo povolených 35 hodin).
Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
Ředitel školy zjištěné nedostatky v průběhu inspekční činnosti odstranil. Školní
vzdělávací programy byly uvedeny do souladu s rámcovými vzdělávacími programy
v matematickém vzdělávání. Ředitel školy doložil opravený učební plán čtvrtého
ročníku oboru vzdělání 18-10-M/01 Informační technologie. Česká školní inspekce
proto nepožaduje v tomto bodě zaslání zprávy o odstranění nedostatků.
3. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1, 2 a 3
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitel školy vydal a zveřejnil školní řád střední školy. Dokument obsahoval všechny
údaje stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. S jeho obsahem prokazatelně
seznámil zaměstnance a žáky školy. O jeho vydání a obsahu informoval zákonné
zástupce nezletilých žáků.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Poslední kontrolní úkon
Kontrola byla ukončena 29. listopadu 2018 podáním předběžné informace o kontrolních
zjištěních (poslední kontrolní úkon).

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 24. října 2018
Školní řád střední školy platný pro školní rok 2018/2019
Školní vzdělávací programy oborů vzdělání 18-20/M/01 Informační technologie,
63-41-M/02 Obchodní akademie a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum platné
ve školním roce 2018/2019
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Podpisové listiny ze dne 3. září 2018 (seznámení žáků a zaměstnanců se školním
řádem)
Třídní knihy platné ve školním roce 2018/2019
Zápis o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti ze dne 29. listopadu 2018

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,
Královéhradecký inspektorát, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, případně
prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.h@csicr.cz
s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.
Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

Mgr. Lenka Marková, školní inspektorka, vedoucí
inspekčního týmu
Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., školní inspektorka
Mgr. Eva Vachatová, školní inspektorka

Lenka Marková v. r.
Miluše Urbanová v. r.
Eva Vachatová v. r.

Bc. Zuzana Šarounová, kontrolní pracovnice

Zuzana Šarounová v. r.

Ing. Eva Žižková, odborník na ICT a ekonomické
vzdělávání

Eva Žižková v. r.

V Hradci Králové 2. 1. 2019

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

Mgr. Václav Pavelka, ředitel školy

Václav Pavelka v. r.

V Kostelci nad Orlicí 3. 1. 2019
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