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Předmět inspekčničinnosti
Hodnocerrípodmínek, pruběhu a Úsledků vzdělávání poskýovaného střední školou
dle ustanovení$ l74 odst. 2 písm.b) a c) zákona ě.56112004Sb', o předškolním,
odboméma jinémvzdělávání(školskýzákon), ve zněni
základnim,střďníÍ\ \ryšším
předpisů.
pozdějších
Inspekčníčinnost byla vykonána na zékladě podnětu dle ustanovení $ l74 odst. 5
zákona'
školského

Aktuální stav školy
ve Slaném (dále škola)
vzdělávací nabídka Gymnázia václava Ben€še TŤebízského
činnosti(tj' od loku 2010) nezměnila'
obdobíod posledníinspekční
se ve sledovaném
V souladu s rozhodnutímo zápisu do rejstříku škol a školskýchje školou realizována
gymniziu. v uplynulémobdobítří let škola
a čtýletém
výukav denníforměv osmiletém
přechod
pÍoblémů
pl}nně
z centÍálně daných učebníchdokumentů
a
dokončila
bez
v oblasti organizace a obsahu v]fr.rkyna výuku dle swýchvlastníchškoiníchvzdělávacích
programů.oba předložené
školnívzdělávacíprogramy(dále ŠvP) pÍo nižšía vyšší
gyrnnázium svoji stÍukturouaobsahem odpovídajírrámcovýmyzdě|áyacim programům.
fakulty Univerzity Karlorry.
Gymnázium je stál€ FakultníškolouPřírodovědecké
v době inspekční
činnostistudovalove školecelkem 331 žákův 13 třídách,z toho
gynmáziu218 žákův 8 třídách.
gyrmáziu 113žákův 5 třídácha v osmiletém
ve čtýletém
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cílová kapacitaškolybyla ke dni inspekcenaplněnau čtýletéhog}4rmázia(24o žáki\)
gyrnnazia(360žáků)
na 6l %.
u osmiletého
na 47 0%,
Nížeuvedenátabulkadokládá' že přes zjištěnýtrendpoklesupočtuŽákůve čtýletém
počtupřijímaných
žákrido osmiletého
studia.
tentopoklesnárůstem
$4nnaziuškolaneřeší
gyrrnáziuje stabilnía odpovídápotřebné
kapacitěškolyi potřebě
Početžákův osmiletém
resionu.
Počotžáků
osmileté
g\,Ťnnázium

ctyřleté
s.!,mnázium
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je hodnocenajakostandardní.
Budovaa plostoryplo v}uku
podmíÍek
oblast matefiálních
jsou udrŽovány,a to jak za pomoci zřizovatele,tak i města slaného (budova je
ve vlastnictvíměsta).ve spoluprácis výšeuvedenýmipaÍtnelyje prováděnapostupná
prostředkyna prcvoz
výměnaoken, ma|ováni,opravarozvodůvody a odpadů.Finanční
byly za poslednítři roky zřizovateletnsníženyocca 30 %, a pÍotomusívedeníškoly
takésouvisísnižování
provádětúspornáopatřeníve všechsměrech.s toutoproblematikou
didaktické
technikyči dalšíhovybavení
prostředků
na modemizaci\"jpočetni,
finančních
kabinetů,kterépožadujípředmětovékomise.Zlepšeníje avizováno ve školnímroce
2o|2l2o13,kdy vedeníškolyvyužilomožnostizískatfinančnichplostředkyz podaných
pro středníškoly.',ajejich finanční
k}tí je jiŽ schválenoprojektů,
tzv. ,,Šablony
PelsonálnízajištěnívzděIávini má velmi dobÍouuroveň.odbomá kvalifikace všech
vyrrčujících
odpovídá současnýmlegislativnímnoÍmám,všichni pedagogovémají
vysokoškolské
vzdčlání.Ve sledovanévýuce nebyla zjištěnapři přáci učitelův]ýŤazná
negaliva.
naplňovatoba sVP' ale míÍným
příspěvkyze státníhorczpočtusice umožňují
Finanční
výšetěchtopříspěvlo:,
a to nejenomvzhledemke sniŽujícímu
rizikemje stále se sniŽující
lrybaveníškolyv oblasti výpočetní
počtu
také
k
se
žákůškoly,ale
rychle ,,stámoucímu..
techniky, didaktickétechniky a vybaveníkabinetůnovými pomůckamiopÍoti nově
technologiím.
vznikajícím
a v praxi zaváděn]hn
Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠvP
Vzděláni poskýovanéškoloudosahujepotřebnéodbornéipedagogickéúrovně.Analýza
je vedením
prcváděné
posffádávšakplavidelné
lThodnocování
školysledována,
těchtoúrovní
kontakt
Převažujicí
demokatické
řízeníspoléhána neustálýústní
s jednotliými pracovníky.
potřebushmovattako
s pmcovnikyškolya ne vždysi ředitela zástupceřediteleuvě'domuji
jednotlivé
získané
in|omacea podněty,a jako celekje předávatčidávatk diskuziostatním
jednánipedagogické
výsledky
pracovníkům.
radyv1pJývá'žejsouzdeprojednávány
Ze zápisů
formě'Nižšíúroveňbyla zjištěnav oblasti
a organizační
záležitostiv potřebné
vzdě|ávání
předáváni požadavkůa poÍřebza jednotlivépředměty od velkéhopočtu předsedů
předmětoýchkomisí.slabšímčlánkemv řídícípráci vedeníškolyje vzhledemk velkému
jejichpředsedů
řizeníškoly
do celéhosystému
počlupředměto\"ých
komisí(cca 15)zapojení
řádem
Přitom řízeni školyje velmi dobře stanovenoorganizačním
a spolurozhodování'
jsou
k
velikosti
školy
řádu
odpovídajícím
způsobem
a školnímřádem. V organizačním
jak
pracovníki,
naplňovánirzdělávacích
cílůrozdělenykompetence vedoucích
a ke způsobu
V době irspekční
činnostinebylozcela naplněnoorgaruzačni
tak ostatních
zaměstnanců.
činnosti
(příloha
řádu),
neboťnebyla vdobě inspekční
školy
č.2
organizačního
schéma
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ředitelebudeje.jíustanoveníiniciovat tak' aby od řijna
ustavenaSfudenlskárada' Dle sdélení
ve rymezenýchoblastechdaných
2012 opě1fungovalaa mohla s vedenínškolyspolupÍacovat
školnímřádem. Velmi pozitivně |ze hodnotit spolupráci vedeníškoly se skolskou radou,
sdruženimrodičůa přátel školy,zřizovatelema městemSlaný.
Vedení školy sleduje demograficý vývoj a ývoj s}stémusoustary Základních' středních
škol včetně\.i./oje počtužáku' Vzdělávací nabídkaškoly a její organizacez těchto ana|ýz
Školanaplňujeučebniplány
s potřebamiíegionua zájmem rodičů.
ýycházi, coŽ souvisí-úzce
(RVP)' Z kontroly
programy
v souladu se školským zákonem a rámcoYými vzdělávacími
zápisů v třídníchknihách školníhoÍokv 2o1llz012 a 20|212013 bylo zjiŠtěno,že jsou
vyučoványvšechrrypředměty stanovenéškolnímivzdělávacímiprogamy v odpovídajících
hodinových dotacích. Učiteli v}pracované časově tematické plány jsou důleŽitýn
podkladem pro kontrolu naplňování cílů svP, a to jak ředitelem školy, tak předsedy
předlnétovýchkomisl a V neposlednířadě jednotlivými učiteli' Škola aplikuje vlastní
systém testování zČlktho 1azyka a liÍefatury a Male ati]v zejménajako kritérium
přijimání žáků do 1. ročnik] čtýletého gynnázia vedení školy účelně v}užívá
irovnávacích testů i mož1ost extemího testování pro hodnocení celkových výsledků
vzdělávání vjednotlivých ročnících' Výsledky za jednotlivé oblasti zpracovávaji
předmětové komise, které zajišťují přenos přislušných informací k v}učujícím
; do hodnotícíchdokumentů školy. Žáci školy v posledních třech sledovaných letech
dosahujívelmi dobrých Úsledků v oklesnich a krajských soutěžícha olyrnpiádách (např.
ruský, německý, anglický jMyk, matematika' fyzika, biologie)' Pruměrně 18% žáků
v poslerlníchtřech letech prcspívá s vyznamenáníma pouze 3o/ožáki je neúspěšných'
Početzameškanýchhodin na žákaje nizký a dosahujeó7 hodin' Velmi pozitivnímlevem
je převaŽujícípočetudělenýchkladných wýchovnýchopatření(pochvaly)- Výsledky nové
podoby matudtníchzkoušeknaplňujíprofil absolventag;'rnnázia. Z celkovéhopočtužáků
v minulán školnímroce neuspěli pouze tři žáci vjarním termínu'Tito žáciúspěšněsložili
maturitnízkouškuv podzimnímtermínu.
Úroveň sledovanéhovyučováníbyla v rámci hospitovanýchhodin během inspekčníčinnosti
kvalitativnědobÍá.Hodnoceníúrovněbylo zaměřenodle svP na vzdělávacíoblasti s n.áz!T:
technologie,Jazyk a jazyková komunikace,elovék
a komunikační
Informatikaa informační
a společnosl,Člověk a příÍoda' Při vyučováníinfoÍmatikya digitálních předmětůbylo
zjištěno,Že Žáci získivajípotřebnévědomostia dovednosti,k1erémohou uplatňovatv rámcl
dalších q,učovanýchpředmětů.V rámci jazykového vzděláváni lze pozitivně hodnotit,
ževe3'a 4. ročníku škola nabízí pestrou skladbu volitelných předmětů (ko verzace
v anglickém, Íěmeckóm, ruskénr,francouzskémjazyce)' Yzdě|á,lací ob|astJazyk a 'iazykovó
komuníkaceje podpořena třemi disponibilnímihodinami ve čtyřletéformě sh]dia adevíti
hodinami v osmiletéformě' Efekivita ýrrky jazyku je zvýšenadělením žáku do skupin.
by|y komplexnímetody práce'
Během \.juky byly sřídány ruznéformy vjuky a 'ty.llživány
oslovenížákůpřes miktofon,
Účehě je vFživána jazyková učebnase s]ucluitkyumožňující
Zaznamenány
byly projevy spoluúčasti
libovolným
Žákem.
konverzaci
s
diskétni odposlecha
pro
samostatnýsouvislý
a aktivníhopřísfupu k Úlrce- V hodinách bylo w'uŽito možnosti
pÍojev ŽáL:u.Při řešenínastolenýchproblémovýclrsituací projevovali žáci samostatnost
a schopnostspolupráce.V osmiletémstudiu je anglichýj^zyk zayedenjako povirrný prvni
jazyk. Patrný rozdíl je ve srovnání ýsledl:u vzdělávání při w.ýuceanglického jazyka žákÍ!
4' rďÍíku osmiletéhoa čtyřletéhocyklu, keý qplývá i z dosaŽenéúrovně při vsfupu
jazykové
do l ' ročníkua kvinty- NěL1eříŽáci navštělujive školepříprar'rrýkurz k dosažení
zkoušky
úÍovněFCE (FÍst certificatein English); najeho konci pak mohou sloŽit příslušné
jazykové
v
nejruznějších
znalosti mohou Žáci uplatnit
certiÍikát'Svoje
a ziskat odpovida.jící
jazyku
výměnnýcha jiných projekech (Srbsko,Arrglie' Německo)' Záci učícise německému
mohou studovat díky dlouhodobéspolupráci při výměnných pobýech s G}annázjem
v bavorském městě Pegnitz' Ve francouzskémjazyce trvá spolupráce s Íiancouzskou
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gramotnostiŽáků\,]oházejíze sVP. Výuka
ambasádou.Aktivity školyna podporucizojazyčné
předmětua dějepisunaplňovalapožadavkya cíle danésVP' učitelése
společenskovědnich
žáky vhodně komunikovali a ponechávali žákrim možnostk vyjádření vlastních názorů
na danou pÍoblematiku'Také byly vhodně }ryuŽitymezipředmětovévztahy, a to zejména
základ. Ve sledovanéoblasti clověk a přírodase
v předmětuobčanskýa společenskovědní
mířer1n:živániaudiovizuálni
činností
a ve větŠí
prokazatelněukázal pozitivnívliv pťakticlcých
metodypráce) na dosahovánívelmi dobých
a názolně-demonshační
teclrniky(dataprojektoÍ
výsledků'
Dalšim pozitivem školy je lychrízenívstřic Žákůmse speciálnímivzdělávacímipotřebami.
Dokazuje to 12 vykazovanýcha uplatňovanýchindividuálníchvzdělávacíchplánů a další
dokladovaná péčeoŽáky se zdravotnímpostiŽenim (zíakově, tělesně a s !"ývojovými
poruchamiučení).

Hodnocenípředpokladůškolyke vzdělávánípod|epožadavkůško|ského
Zákona
!"juku 30 pedagogů,
kteřísplňujílegislativnědanou
Ve školnimloce 2012/2013zabezpečuje
gymnázia
zákonem č' 563/2004sb.'
plo
a
čtyřletého
danou
kate8orii
učitel
osmiletého
nonnu
a o změně někeých zákonů,ve znění pozdějšichpředpisů'
o pedagogickýchpíacovnících
studium pro \.jul.u jazyka
anglickéhojazyka absolvovala !rysokoškolské
Jedna V},učující
pob)'tuv zabraničise dobře uplatňu.jipři
v zahraničí.
Jejízkušenostiz vjuky při dlouhodobém
podpoře komunikativních kompetencí v konverzaci. Motiluje žáky k samostatnému
\,yhledávání informací a jejich užití při pouŽívání cizího jazyka. Věko\.ý pÍuměI
pedagogického
sboruje stabilně49 let. v posledníchtřech |etechtéměř25% pedagogůbylo
ško]nímroce se početpedagogůpřevážnědůchodového
v důchodovém
věku. V současném
změnamia poklesempočtužákuškoly'
věku snížilv souvislostis organizačními
pÍacovníků.
Plánování
Vedení školy podporujeprofesni a osobnostnírozvoj pedagogicIcých
prioritně
roce
směrováno
pedagogů
bylo
v
minulém
školním
dalšiho
vzdělávání
a organizaci
předmětů,cožje v souladu se stanovcnýmicili
k ''novémafuřitě..a podpoře příIodovědných
\.ýchovněa vzdělávacístrategieŠ\.P.Nabidka vzdělávacíchakcí ze strany vedeníškolyje
prostředků'Pro začínající
učiteledo tři
konketizována pro pedagogydle množstvífinančních
let plaxe exisfujemetodickáa odbornápodpoÍaze stranyvedení,uvádějícíhoučitelea vedení
předmětov.ýchkomisi' Personálnípodminky jsou na požadovanéúrovni. sko|ní systém
je začleněnve vnitřnich předpisechškoly a podporuje
pracovníků
odměňovánípedagogiclcých
realizaciSVP.
prostředi.Prostoryurčené
Školaposk}tuježákumz hlediskamateriálníhorrybavenibezpečné
obdobídošlok obměněžákovskéhonábýku, takže
pro výuku jsou lyhowjící' V up|yrtulém
takřka ve všech třídáchjsou novéstoly a židle' V někeďch třídách byla takéobnovena
podtaha' Byla přistavěna aula s kapacitou l45 míst a spolu s ni byla rekonsÍuována
žáL:uškoly'ale je to i prostor,ve k1erémse
i tělocvičÍa'Aula sloužínejenpro shromažďování
konají různéschůze(napříklaávahxá fuomada sdruženirodičůa přátel školy - SRPDŠ)'
Poslupnějsou v budově školy wměňována okna, coŽ bude rnítza následek lepšízatep]ení
budoly a sniŽováninákladůna vyápění' Protožepo havárii odpadu došlo k výměně svodů,
byly některéprostory část€ č něvymalovány' Ve školechybívíce{ipočetnía audiovizuálni
tecbniky plo samotnéučebny'Školadisponujepouze dvěma učebnamipro \"ýukuvýpočetní
uplatňovatučitelům
neumožňují
technikya digitálníchpředmětu'Chybějícipřenosnépočitače
ve
lryučování,
b1ť
by jim to jejich
a
audiovizuálni
techniky
častějšilTuživáni digitálni
patrné
zejménave r^juce
přípravana pevných počítačích
v kabinetechumoŽňovala. Je to
předmětů.skola má velmi dobře lybudovanou Žiíkovskouknihovnu
společenskovědních
(7 000 svazků)'kterou Žáci mohou v}uŽivat.Jsou \ývořeny i odbornéknihovny například
která je qarŽívánav hodinách dějepisu'Pro ýuku českého
knihovna historickýchpříÍuček'
jazyk
iazyka a liteíaturylze v menšímířepoužitinterakivni tabuli a dataprojekor.Pro česlcý
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je dostatekslovníL1i'
slovníků
cizíohslov čipravidelčeského
pravopisu.Žáci týo příručky
Ve\.juceaktivÍěqúivaji a dovedous nimi pracovat.Pro zájemcez řad žákůje v suterénu
budovyzřizenaspeciálnílaboÍaloř,
kerá je velmi dobřevybavena.ProstředkyÍIa\rybavení
poskýli sponzoři,a tojak firmy,taki z řadrodičů'
]aboratoře
organizace čerpalave sledovaném
období(od roku 2009 až k datu inspekce)finanční
prostř€ d ky ze státníhorozpočtu(dále SR), kterésloužilyk pokýí přímýchnákladů
na vzdělávání.Dalšífinanční
pÍostředky
obdrželaz rozvojoÚch programůMŠMT, které
vyuŽila na posíleníúrovněmotivačních
siožekplatůpedagogickýchi nepedagogických
pracovníků
a na částečnou
kompenzaciÚdajů vzniklýchpři realizacimaturitních
zkoušek.
Příspěvekod zřizovatelebyl vyuŽívánna pok}tí běŽnýchprovozníchÝ"ýdajů,
úhradu
nájeÍmého
a každoročně
taképřispívána výměnné
pob)ty studentů
v zahraničí.
Příspěvky
sR i příspěvky na plovozní výdaje od zřlzoýaÍe|ebyly v regionálním školství
ve sledovaném
obdobíkráceny' což ředitel školy vnímájako riziko, z důvodustále se
zvyšujících
nákladůna běŽnéprovoznívýda.je:o této skutečnosti
ředitel informuje
v Rozborechhospodařoniza lok 2010 a 2011v bodech6' Závěr - ', školasice dosahuje
kladnéhohospodářskéhovýsledku,ovšem na úkol sniŽovániprostředkůna obnovu
zastalalých-a opotřebovanýchučebních
pomůceka možnostízkvalitňováníučebních
procesů...
Rediteli školy se podařilo získávatsponzorské
dary kterébyly qužity plo
materiálnízajištění
výuky,v roce2009na nákupÍotebookua dataprojektoru
a v roce201o
na nákup digitálních vah pro wýuku. Pro zlepšenípodmínekvzdělávání (tvorba
metodickýchpodkladů,inovace ŠvP, komplet tematickýchplánů) se škola zapojila
jako partnerbez Íinančni
do projektuBene1.it,
účasti'
s 1' ZŠ Slaný. Školav obdobílet
2009 až 201| ner€alizovala projekty hrazenéze stÍukturálníchfondů' nebo jiných
významnějších
finančních
zdrojů.V roce2012se školazapojilado projektuEU Sab1ony,
jí
kteý byl schválena budezapočato
s realizaci'

Závérv
a)

b)

c)

d)

e)

Gymnózium Vóclnýa BenešeTřebízskéhorealizuje vzděltÍváníl oboťech,kleréjsou
ýede,,yý Íejslříkuškola školskýchzařízenív denníJotmě.
Realizovdná uýukoprobíhd u souladu se školnímiýzděliýacímiprogramy sndpy
,,skolfi pro sludenty NG,, (s*ola pfu síudenry nižšíhoglmnázia) a ,'Škola pro
sÍ dent! VG,, (skola pfu stuďenÍyvyššího
gymhózid). oba vzdělóvacíprogramy jsou
ý))tvořenydle stfuktury a zósad odpovídajícichnimcouýehvzděltivacíchprogramů.
Realizoýa,,é vztlěIóváni rozýÚí a pÍohltlbuje všeobecnéa ý řadě Předměttr také
odbot,lé ýzděIání.skole se daří ýelmi dobře připraýoýat žtiky glmnózia na da!ší
st.|difurn'včetě ž|ikůse specidlními vzděltiýacímipoÍřebah,í Velmi dobrých výsletlkft
tlosahujížlici ý soulěžích,kterýchse zúčasÍňují
PersonáIní podmínk! jsou znjgťoýá,U pedagogicky i odbomě erudovohý,tli
pťacoýkiky' kteří se snaží v nimci Jinančních možnostíškol! se ddle ýzděkiýat.
Slabšímmístemv personlilním řízeníškol!je xepravidelněprováděnéýyl,odnocovdní
ptóce a čin,,ostijednotliých procovníktta ew žíýónímožnostiÝíceje iúÍormoýat
a nlisledně zapojil ďo ťozhodovacích
procesů.
Maleridlní podmínkyumožňl|jí,|aplňo|,alcíleškol,,ícl,wďěLiýacíchprogramů.
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středočeský i spektoÍát
českéškolníixspekce

IhspekčnízpfliW

L)'' ČŠ|s-|536/12-s

Školdúčetněýyužívliýšech\) tlisponibilníJinanční zďroje k zajištěníhlavních cíIů
tzďěItipónía ki zkvalitňovtinípodnír,ek chod celéškoly. Finaněni výšepříspěýků
na rychlejšín,odeÚizaci
ze stlÍtníhoÍop)očt a fo|počtuzřizoýatele všÚ,knepostačují
pom]itcekči inoýaci
audioýizuáIních
tech,,iky, moďernícl'
a inovaci zvláitě výpočetní
rybaýehíkdbinetů'
g)1Předností škoty je jeji stóle pÍopojení s ý'sokýrni školani 'v 9blasti předáýóní
nejnovějšíchil|Íormacíd poznalků, zvtáště od přírodoýědeckéÍakltlty Uniýeruity
KafIoýy.

D

zjištěníopíralo
Seznam dokladůa mat€ r iálů, o kterés€ inspekční
l50 2| Praha 5.
l078/200l
l ' dubna200l.čj.osv|s
20ol s úČinnostíod
dne l8' června
RozhodnutíMŠMT ve věci zápisu změn vúdajícho právnickéosobě s účinností
ze dne2|.ledna2009
od 1' záři 2oo9,čj.98912009-21,
zďízenize dne 10.záÍi2DI2
výpis z rejstříkuškola školských
Školnívzdělávacíprogrampro víceletég}Ťrmfuiumvývoř€ný podle RvP Zv
od l. záři2oo,7,verze
pro studentyNG.., čj.399/GVBT/07,s účinnosti
s názvem,,Škola
201l
č.6 červen
Štrrdium
Školnívzdělávacíprogram pro vyššistupeňosmiletéhostudia a člýleté./ 09'
/
GVBT
lrytvořenýpodle RÝP G s nrázvem,'Školap.o studentyVG'., č.j.74l
2011
od I. záí:.2009,verzeč.4- červen
s účinností
přílohyč.1 a 2
Školniřád ze dne27' čema20l2, včetně

t . Zřizolaci lislina. qdal stÍedočeskjkraj. Zborovská ]l.
2.
3.
4.

5.

o.
'7. olganizační
řád
školyza školnírok 2009/20l0
8 . vlastníhodnocení
radyšk'r. 20]L0|20IIa201'Il2o|2
9. Záp\syz jednánípedagogické
záměrrozvoješkolydo rok.u20l3
1 0 . Koncepční
roce201Il2oI2 a2o12/2o!3
1 1 . Třídníknihy a třídnívýkazylyrčovanýchtřídve školním
' 20)'I12012
1 2 . Výočnízprávyškolyza školniroky 2009/2o10,201'01201I
1 3 . výkaz o středníškolek 30.9. 2011
r 4 . Výkaz o ředitelstvíškolk 30.9. 2011
pracovníků
ško|y
pedagogických
dokumentace
1 5 . Personální
1 6 . Vnitřní platový předpis ze dne 1. 1. 2011 včetněkrité í pro poskýováníosobních
příplatků
pracovníků
ško\nirok 2o]'212013
pedagogických
úvazků
t'7. PŤehled
loce20l1/zo|2
předmětechve školním
1 8 . Přehledklasifikacetřídve v}učovaných
1 9 . Účetnízávěrkaza obdobílet 2009až201l ak30' 6.2o|2
20. Finančniv1pořádánídotacíposkýnutýchMŠMT ze státníholozpočtuza obdobílet
2oo9až2011
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Inspekčniqlriva
Či'r ČŠIs-1536/12-s

středočeský inspektoni,
českéškolníinspekce

Poučeni
zákona můžeředitel školypodat připomÍnkyk obsahu
Podle Q 174 odst. 14 školského
Případné
českéškolníinspekci, a to rto 14 dnů po jejím p.řevzetÍ.
il;;ť#;p;;"y
ou adresu Ařabská 683, Praha 6,160 66, případně
ořipomint.v
(c-$j.s(acsicr.cz)
""šl"t"
datové scbráíky (g7zais9) uebo na e.podatelnu
l""""ir"a'ii"I'
elektronickéhopoapisu, a to k řukám Mgr. P€ t ra Drábkr ř€ d itele
;ňilř;il
inspektorátu'
inspekce
lnsDekčnízDrávu společněs připomínkami a stanoviskemČeskéškolní
zasilá Česte ikóluí inspekcezřizovate|i a školskéradě..lnspekčíí
lmit"
řili.t
'č;il připominek je vcřejná a je uloženapo dobu l0 let ve ško|eDebo
;;;;;
iichž s; ryká; a v středočeskéminspektorátu ceské školní
s["[r.oinspekce. ""ri*"i,
zprála
komise a datum \Thotoveníinspekční
složeníinspekční
dne I iijna 2012
V Rakovnil'-u

Českáškolníinsp.

střcdočeslý inspe]tl
pfacoviŠté'
NadraiÍ]'L,
.

zďfÚt,iratr,'.'

Titul' j éno,příjmení'íunkce
PaedDr.Václav Skála,školníinspektor

Podpis

y'i
/,h0,

Ing. MaÍtinaFaltysová, školníinspektorka
PhDí.ZdeněkKošťál'školniinspektol
pracovnice
konIrolní
Bc' MáriaKotvanová,

zpřátY
Datum a podpis ředite|eškolypotvrzujícíprojednánÍa převzetíinspekční
/ 9 4 r . a . Ú4 1 -

dÍe
v slaném

cYMNÁzIUM

TŘEBiZsKEHo
BINtŠ[
vÁcLA\'A

I''
|:]ť
hĚb,'r#
';]]::T;::,}1

Titul' j éno,příj ení'íunkce
RNDI. Milan Dundr, Csc., ředitel školy

Podpis

