Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
čj. ČŠIL-18/17-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).
Název právnické osoby
vykonávající činnost školy
a školského zařízení

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Sídlo

Skálova 1603, 511 01 Turnov

E-mail právnické osoby

info@sups.info

IČ

00854999

Identifikátor

600012646

Právní forma

příspěvková organizace

Zastupující

Ing. Jana Rulcová

Zřizovatel

Liberecký kraj

Místa inspekční činnosti

Skálova 373 a Skálova 1603, Turnov

Termín inspekční činnosti

1. – 2., 6., 9. – 10. 2. 2017

Kontrolované období

školní rok 2016/2017 k datu inspekční činnosti

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytovanému vzdělávání.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána ve střední škole, vyšší odborné škole a v domově mládeže.
1.

Kontrolováno vydání dokumentů, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání ve vyšší
odborné škole, podle § 3 odst. 4 a § 6 odst. 2 věta první školského zákona, ve znění
platném v kontrolovaném období.
Ve vyšší odborné škole se uskutečňuje vzdělávání v oboru vzdělání 82-42-N
Konzervátorství a restaurátorství; v tříleté denní formě vzdělávání podle
akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů
a organolitů čj. 9125/2011-24 ze dne 21. 6. 2011 a ve čtyřleté kombinované formě
vzdělávání podle akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/05 Restaurování
kovů, minerálů a organolitů čj. 21 105/2011-24 ze dne 16. 9. 2011. Akreditované
vzdělávací programy jsou v elektronické podobě v plném znění zveřejněny na školních
webových stránkách, v listinné podobě jsou k dispozici v kanceláři školy.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

2.

Kontrolováno vydání školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) ve střední
škole podle § 5 odst. 3 věta první a druhá školského zákona, ve znění platném
v kontrolovaném období.
Ředitelka školy v souladu s platnou legislativou vydala pro obor vzdělání 82-41-M/06
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů ŠVP s názvem Výtvarné zpracování kovů
a drahých kamenů ve dvou verzích. Ve školním roce 2016/2017 probíhá vzdělávání
žáků prvního ročníku podle verze platné od 1. 9. 2016 (čj. 584/16) a vzdělávání žáků
druhého až čtvrtého ročníku podle verze platné od 1. 9. 2013 (čj. 651/13). Oba
dokumenty byly projednány ve školské radě (poslední úprava ŠVP dne 1. 9. 2016). ŠVP
jsou v elektronické podobě v plném znění zveřejněny na školních webových stránkách,
v listinné podobě jsou k dispozici v kanceláři školy.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

3.

Kontrolováno vydání ŠVP domova mládeže podle § 5 odst. 2 školského zákona.
Výchovně vzdělávací činnost v domově mládeže je realizována podle ŠVP platného
od 1. září 2010 a aktualizovaného 25. srpna 2014. Jsou v něm uvedeny základní
informace o domově mládeže (charakteristika, velikost a vybavenost, ekonomické
podmínky, podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví), konkrétní vzdělávací
cíle, formy výchovné práce, hodnocení zájmové činnosti, charakteristika
pedagogických pracovníků a přehled používané pedagogické dokumentace. Dokument
je v listinné podobě k dispozici v kanceláři školy i ve vychovatelně, je zveřejněn na
webových stránkách školy a je v souladu s platnou legislativou.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

4.

Kontrolováno vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1, 2 a 3
školského zákona, ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolou bylo zjištěno, že ředitelka školy vydala ke dni 1. 9. 2015 inovovaný školní
řád platný pro vyšší odbornou školu a střední školu, jehož součástí jsou pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Dokument obsahoval všechny
náležitosti požadované výše uvedenými ustanoveními právního předpisu. Kontrolou
záznamů v třídních knihách vedených ve školním roce 2016/17 bylo zjištěno, že žáci
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a studenti školy byli se školním řádem prokazatelně seznámeni dne 5. 9. 2016.
Zaměstnanci školy byli s obsahem školního řádu seznámeni v pedagogické radě dne
24. 8. 2016. V průběhu inspekční činnosti byly odstraněny některé formulační
nepřesnosti. Dokument je zveřejněn v listinné podobě ve vestibulu školy, v kmenových
třídách a na školních webových stránkách a o jeho vydání a obsahu byli informováni
zákonní zástupci žáků.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
5.

Kontrolováno vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu domova mládeže podle
§ 30 odst. 1 a 3 školského zákona, ve znění platném v kontrolovaném období.
Kontrolou bylo zjištěno, že ředitelka školy vydala Vnitřní řád pro domov mládeže,
účinný od 1. září 2015 a platný také ve školním roce 2016/2017. Dokument obsahuje
všechny náležitosti požadované výše uvedenými ustanoveními právního předpisu.
Vnitřní řád je v listinné podobě zveřejněn na nástěnce u vychovatelny. Ubytovaní žáci
i pedagogičtí pracovníci byli s Vnitřním řádem prokazatelně seznámeni na začátku
školního roku 2016/2017. Rodiče a zákonní zástupci byli o existenci Vnitřního řádu
písemně informováni při první návštěvě domova mládeže a mají možnost se s ním
seznámit na webových stránkách školy nebo při návštěvě domova mládeže.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
Zřizovací listina čj. ZL-27/09-Š ze dne 27. 10. 2009 s účinností od 1. 11. 2009
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace ze dne
14. 5. 2014 s účinností od 1. 8. 2014 na dobu určitou 6 let
Akreditovaný vzdělávací program pro denní formu vzdělávání 82-42-N/05
Restaurování kovů, minerálů a organolitů čj. 9125/2011-24 ze dne 21. 6. 2011
Akreditovaný vzdělávací program pro kombinovanou formu vzdělávání 82-42-N/05
Restaurování kovů, minerálů a organolitů čj. 21 105/2011-24 ze dne 16. 9. 2011
ŠVP Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů pro obor vzdělání 82-41-M/06
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů s platností od 1. 9. 2013 (čj. 651/13)
ŠVP Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů pro obor vzdělání 82-41-M/06
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů s platností od 1. 9. 2016 (čj. 584/16)
„Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov“ platný
od 1. září 2009, aktualizovaný 25. srpna 2014
Školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů platný
ve školním roce 2016/2017
„Vnitřní řád“ platný ve školním roce 2016/2017
Deníky dvou výchovných skupin vedené ve školním roce 2016/2017
Třídní knihy všech tříd / skupin vedené ve školním roce 2016/2017
Zápisy z jednání školských rad počínaje zápisem ze dne 27. 8. 2015
Zápis z jednání pedagogické rady ze dne 24. 8. 2016
Soubor dokumentů „Návratka Školního řádu“
Webové stránky školy na adrese http://www.sups.info
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Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat 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. Jiří Machačný, školní inspektor

Jiří Machačný v. r.

Ing. Marcela Davídková, CSc., přizvaná osoba

Marcela Davídková v. r.

Mgr. Lena Dlabolová, školní inspektorka

Lena Dlabolová v. r.

Bc. Ivana Kolářová, kontrolní pracovnice

Ivana Kolářová v. r.

Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka

Iva Kvízová v. r.

Ing. Pavel Procházka, přizvaná osoba

Pavel Procházka v. r.

Bc. Andrea Trejtnarová, kontrolní pracovnice

Andrea Trejtnarová v. r.

Mgr. Jan Vrabec, přizvaná osoba

Jan Vrabec v. r.

Ing. Eva Žižková, přizvaná osoba

Eva Žižková v. r.

V Liberci 27. 2. 2017
Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy

Jana Rulcová v. r.

V Turnově 8. 3. 2017
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