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Předmět inspekční činnosti :
Ziskávání a ana|yzováni informací o instalaci a provozování kamerových systémů
sezáznamovým zaŤízením podle ustanovení $ 174 odst. 2 písm. a) školského zákona,
ve znění pozdějších předpisů.
Inspekční činnost podle $ 174 odst' 2 písm' a) školského zákona pro účely ziskáváni
aanalýzy informací o vzdě|áváni Žáků a studentů, o ěinnosti školy, sledování a hodnocení
efektivnosti vzdělávací soustavy.
Zjišt,ování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdě|áváni poskytovaného školu
vykonávané podle ustanovení $ 174 odst. 2 písm. b) školského zákona' ve znění pozdějších
předpisů'
Zjlšťování a naplnění školního vzdělávacího programu (dále Švr) a jeho souladrt
s právními předpisy a rámcovým vzdě|ávacím programem (dále RVP) vykonávané podle
ustanovení s 174 odst. 2 písm' c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika školy

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. je soukromá škola, jejíž právní formou je obecně
prospěšná společnost. Vykonává činnost ve střední škole s kapacitou 180 Žáků. V souladu
s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zaŤízení realizuje škola v letošním
školním roce výuku ve dvou oborech vzdělání denní formou:
7 9 -4 I.I</ 80 I Gy mnázium všeobecné (8 leté)
79-4|.w81 Gymnázium
V době inspekční činnosti se ve škole vzdělávalo I74 Žákn v osmi třídách. Kapacita školy
byla naplněna na 97 %. Počet Žáků je za poslední tři roky stálý.
Škola sídlí v rekonstruovaných prostorách letohradského zámku, obklopena z větší části
zámeckýmparkem' Školu navštěvují žáci zpoměrně široké spádové oblasti'

Název školy:

Adresa:
Identifikátor:
IČ:



od roku 2004 je gymnázium pilotní školou MŠMT pro ověřování tvorby školního
vzdělávacího programu gymnaziálního vzdě|ávání. Na tomto úkolu úzce spolupracuje
s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Vedení školy pokračuje v dalším zkvalitňování výchovně vzdě|ávací činnosti' materiálrrích
podmínek azískáváni dalších finančních zdrojů. Postupné kvalitativní posuny nastaly např.
ve vyuŽívání informaěních a komunikačních technologií (dále IKT) vzhledem k Žákům,
učitelům a rodičům. Přínosem pro školu bylo její zapojeni do jednoletého projektu
Evropských sociálních fondů (dále ESF). Získané finanční prostředky byly použity
především na tvorbu výukových a didaktických materiálů, dále také k nákupu
audiovizuální techniky a trojrozměrných pomůcek. Další vyuŽití je pro prezentace učitelů
zjiných škol. V letošním roce škola naváza|a dvouletým projektem, čímŽ získá další
finanční zdroje, např. na nákup pomůcek, platy zaměstnanců a výstupem budou rovněŽ
E-learningové materiály pro veřejnost' Yzďé|ávání ve škole má stabilně poŽadovanou
úroveň'

Ekonomické a materiální předpok|ady školy

Sledovaným obdobím byly roky 2006 až 2008. Škola disponovala finančními prostředky
ze státního rozpočttr (dále SR)' školného a dalších zdrojů. V uvedeném období se objem
finančních prostředků ze SR mímě navyšoval, dotace byly škole každý rok zvýšeny
na90Yo^ PouŽity byly zejména na mzdy a s tím související zákonné odvody. Provozní
náklady by|y htazeny ze školného Žaků.
Škola se snaŽila získávat další finanční prostředky. Prostřednictvím krajského úřadu
obdržela účelové dotace na přípravu projektu EU, na podporu etické výchovy, volného
času, ekologie a projekt Pilot G' V roce 2006 jí byly přiděleny finanční prostředky na dva
rozvojové projekty v rámci státní informační politiky (SIPVZ). V roce 2007 škola obdrŽela
dotaci na rozvojové programY ,,Na podporu konektivity škol v rámci SIPVZ.. a ',Další
vzděLávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) v souvislosti se zavedením nové
maturitní zkoušky... V roce 2008 jí byla poskytnuta dotace na rozvojový program ,,Zvýšeni
nenárokových sloŽek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce... Výše uvedené programy
podpořily výuku a zlepšily předpoklady školy pro naplňování kurikularní reformy'
Z ESF škola dostala finanční podporu na grantový projekt ,,Virtuální předmětové kabinety
jako zdroj rnoderních metod vzdě|ávání,,. Dalšími finančními zdroji byly úhrady
zapronájmy učeben, automatu na nápoje pro žáky a sponzorské dary'
Podíl státrrího rozpočtu na celkových neinvestičních výdajích tvořil v letech 2006 až 2008
v průměru 62 %' Prostředky na platy a ostatní osobní náklady byly plně kryty ze státrrího
rozpočtu. Učebnice, učební pomůcky, školení a vzděIávění věetně DVPP byly hrazeny
z vlastních zdrojťr školy. Počet výkonů na jednoho pedagogického pracovníka
se ve sledovaném období zvyšoval: 70,29; |0'73 a 70,79.

Finanční prostředky byly čerpóny v souladu se scltváIeným rozpočtem a potřebami školy.
Ekonomické a materitÍlní vybavení školy umožňuje naplňovdní zdměrů ŠVP.

Hodnocení školv

Rovnost příležitostí ke vzdělávání

Přijímací Íizeni pro školní rok 2008/2009 proběhlo v souladu s platnými právními
předpisy. Ředitelka školy dodrŽela všechna ustanovení týkajici se zveřejnění informací,



vydání rozhodnutí a oznámení výsledků přijímacího řízení, které probíhalo do primy
ve třech a do kvinty ve dvou kolech' Přijímáni byli i žáci vyžadující integraci, popř'
specifický přístup vzhledem k doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP).
Všichni zájemci o studium prošli přijímacím Ťizením. Jeho součástí byly písemné testy
z českého 1azyka, matematiky a všeobecného přehledu. které si škola připravila sama.
V závěrečném vyhodnocení byly zohledněny i výsledky uchazečů ze základní školy.
Kritéria přijínlacího Íizeni byla jasně stanovena a zveřejněna. Škola také umoŽňuje přestup
žáků z kteréhokoliv ročníku zák|adni nebo střední školy' V letošním školním roce bylo
přijato |5 žáků primy a 15 kvinty.
Zájemci o studium mohou absolvovat přijímací zkoušky nanečisto, které se konají
vpruběhu měsíců února abŤezna. V řádném termínu přijímacího Íizeni probíhá ve škole
i doplňkové přijímací Íizeni do vyšších ročníků, které je rovněž v souladu s právními
předpisy.
o vzdělávací nabídce a o způsobu přijímání informuje škola prostřednictvím webových
stránek, letáků' informačních nástěnek, Dnů otevřených dveří a tnzerát:ů v regionálním
tisku.
Po přijetí je Žákům poskytována účinná pomoc při začleňování se do nového kolektivu
prostřednictvínr adaptačních kurzů. V rámci přijímacího Ťízeni byly dodrženy rovné
příležitosti uchazečů ke vzdělávání.
Ve škole se vzdělává jeden žák s tělesným postiŽením a šest Žáků se specifickými
poruchami učení, kteří jsou integrováni do běžných tříd. Jednotliví vyučující pro ně
připravují originální výukové materiály na zák|adě doporučení PPP a odborných lékařů'
Nezbytnou součástí práce s těmito žáky je pravidelný osobní kontakt se zákonnými
zástupci. Ve školním roce 2008/2009 žádný žák nestuduje podle tvv, Žaky nadané škola
nevykazuje. Individuální přístupy vyučujících k žakům s diagnostikovanými specifickými
poruchami učení umožňují jejich nízké počty ve třídách. Ve výjimečných případech je
škola připravena plo ně vypracovat IVP.
V případě váŽnějších nebo dlouhodobějších zdravotních problémů jsou Žáci v kontaktu
se svými pedagogy i spolužáky (osobně, prostřednictvím zákonných zástupců a internetu)
ajsou jim poskytovány osobní konzultace a všestranná pomoc tak, aby zvládli učivo
v předepsaném rozsahu'
Při náročnějších sportovních aktivitách (lyŽařský výcvik, všestranný sportovní kurz,
plavecký výcvik' vodácký kurz) je důsledně dbáno na zapojení všech Žáků v rámci jejich
fyzických, ale i psychických možností (fobie, tělesná postiŽení a omezení).
Škola sleduje míru úspěšnosti žáků v celém vzdě|ávacim cyklu. Případný neprospěch
je řešen se samotným žákem, konzultací se zákonnými zástupci a na pedagogické radě.
Podle rozhovoru s výchovnou poradkyní se osvědčilo doučování nejen Ze strany
vyučujících, a\e nezanedbatelná je i pomoc Žaků vyšších ročníků. Počty neúspěšných
se nezvyšují.
Žáci se pravidelně účastní mnoha vědomostních a sportovních soutěŽí, v nichŽ dosahují
úspěchů na krajské i celostátní úrovni, např. celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce
a ve fyzice nebo úspěchy v okresních kolech olympiád v dalších předmětech či soutěŽ -

,,Archimédiáda,, ' Škola kaŽdoročně pořádá recitační soutěŽ - ,,Nebojte se
klasiků..a zÍrčastňuje se soutěŽe - ,,Dětská scénď..
Žaci školy vydávají časopis - ,,ostudent.. občasník Letohradského soukromého
gymnázia, Na jeho tvorbě se podílí redakční rada sloŽená ze žáktt školy, korekturu provádí
jedna z vyučujících.
Druhým rokem je ve škole v provozu žákovský rozhlas - ,,Rádio kolísající kvality...
Pravidelně kaŽdé pondělí informují dvě moderátorské dvojice své spolužáky o událostech,



akcích a zajímavostech spojených se Životem školy, města a spoleěnosti. Rozhlasovou
relaci připravuje 14 členná redakční rada složená ze žákt sekundy aŽ septimy.
Ve škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence sociálně patologických jevů.
Činnost výchovné poradkyně je zaměřena především na oblast volby povolání. zjištění
zá1,mu žáků o studium na vysokých školách, souěinnost s třídními učiteli a spolupráci
s Uřadenr práce v Ustí nad orlicí. Její plán práce obsahuje konkrétní cíle, úkoly a také
zodpovědnost jednotlivých pedagogtt, Závůná porušení školního řádu projednává se žáky
ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci, vedením školy a navrhuje opatření.
Školní strategie prevence sociálně patologických jevů zachycená v Minimálním
preventivním,programu je kvalitní. Metodik prevence splňuje předepsanou odbornou
kvalifikaci. Uzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a Pedagogicko.
psychologickou poradnou v Ustí nad orlicí a současně je koordinátorem práce Studentské
rady školy. Plán jeho práce pokrývá celou oblast sociálně patologických jevů. Škola je
velmi aktivní v preventivních aktivitách. Každý rok pořádápro žáky. ,'Protidrogové dny...
ve kterých je řešena tato oblast se skupinami Žaků odpovídajícího věku, velkou úlohu hrají
i četné sportovně poznávaci aktivity. Při škole pracuje vodácký oddíl Raft klub Gymnázia
Letohrad.
Do výchovného poradenství ve Škole se snaŽí oba odbomíci vnášet nové poznatky.
Pro Žáky nejsou stanoveny konzultační hodiny, vzhledem k rodinnému prostředí školy
mohou o radu Žádat individuálně.

Ve škole je uplatňován rovný přístup při přijímúní žóků ke vzďěIóvání a zohledňovány
jejich vzděIávací potřeby. Skolní poradenství plní standardně svojifunkci.

Vedení školy

Škola by|a zaŤazena do ověřováni ŠVP podle pilotní verze RVP pro gymnaziá|ni
vzdě|ávání škol (PILoT G). Na základě schválených dokumentů MŠMT, vyplývajících
z pilotního ověřování, vydala ředitelka školy Školni vzdě|ávací program pro gymnaziá|ni
vzdě|ávání -,,otevřená škola... Platnost dokumentu je od I. záŤí2007 pro l ' ,2.,5. a 6'
ročník osmiletého vzdě|ávaciho programu. Vyšší ročníky gymnázia procbázď1i dále pilotní
verzi. Byl schválen školskou a správní radou. zveřejněn na internetových stránkách školy
a umístěn na přístupném místě ve škole. Zpracován je zodpovědně, s jasnou profilací
školy. Vymezuje vzdělávaci obsah, zaÍazuje průřezová témata jako závaznou součást
vzdě|áváni' podporuje komplexní přístup krea|izaci vzděIávacího obsahu, včetně moŽnosti
jeho vhodrrého propojování, předpokládá volbu různých vzdě|ávacích postupů, odlišných
metod a forem výuky i vyuŽití podpurných opatření ve shodě s individuálními potřebami
Žáků, umoŽňuje modifikaci vzdě|ávacího obsahu pro žáky se speciálními potřebami
iproŽáky rradané a podporuje rozvoj klíčových kompetencí. Diraz škola klade
navyváženost humanitních a přírodovědných předmětů. Tvorby ŠVP se účastnili všichni
pedagogičtí pracovníci.
Strategie a plánování školy jsou systematické, zaměřené na zlepšování kvality průběhu
a výsledků vzdě|áváni. Cíle vzdě|ávání obsaŽené v Dlouhodobém záměru školy vývářejí
rámec pro dlouhodobou perspektivu' Postupy při plnění cílů jsou tozptacovány v ročních
plánech školy. Vlastní hodnocení školy vycházi ze zpracovaného dotazníkového šetření
s názvem Proces autoevaluace školy 2009' Je rozděleno do dvou částí, první formou
SWOT ana|ýzy mapuje vnitřní a vnější komunikaci a ana|yzuje image gymnázia, druhá
část je zaměřena na výchovně vzdělávací proces' Vlastní hodnocení obsahuje všechny
hlavní oblasti vzdě|ávání vymezené ustanovením prováděcího předpisu školského zákona.
Jeho výstupů využila škola při tvorbě SVP, výročních zpráv a zvyšování kvality
vzdělávání' Jako další nástroje hodnocení slouŽily izávěry z hospitační a kontrolní činnosti
a pololetrrí statistiky výsledků vzděIáváni.



Stanovené cíle a plánování jsou v souladu s reálnými podmínkami školy a jsou v praxi
rea|izovány. Hodnocení dosaŽeného stavu vychází z uěinné zpětné vazby. Koncepční
záměry školy byly projednány pedagogickou, školskou a správní radou.
Ředitelka splňuje veškeré kvalifikační předpoklady. Statutámím orgánem školy je tříčlenná
správní rada, kontrolní činnost vykonává dozorčí rada. organizační tád vymezuje
jednotlivé úseky školy, systematizuje jejich Ťízení, obsahuje popisy funkcí a delegování
pravomocí. Rozdělení kompetenci v Ťízení kvality je funkční a umožňuje rea|izaci obsahu
vzdě|áváni.
Vedení školy, tvořené ředitelkou a zástupcem ředitelkY, má promyšlenou koncepci
rozvoje, kterou postupně realizuje. Na ní se nemalou měrou podílí i Správní rada školy.
Vzhledem k dlouhodobější nemoci ředitelky ji zástupce v době inspekční činnosti
profesionálně zastupova|. Yýznamným poradním orgánem pro ředitelku je pedagogická
rada' která je svolávána 5x ročně. Dalšími poradními orgány jsou výchovná poradkyně,
metodik prevence a pedagog volného času. Svoji funkci plní i Studentská ruda,kteráuzce
spolupracuje s vedením i učiteli a podílí se na zlepšování práce školy a přispívá k lepším
vzájemným vztahům. Běžné organizačni záležitosti jsou řešeny na týdenních jednáních
vedení a na provozních poradách učitelů' svolávaných jednou za dva týdny. Porady
vyúsťují v písemně zpracované konkrétní závěry, návrhy a opatření.
operativní informovanost pracovníků je zajišt'ována pomocí vnitřní poěítačové sítě.
Doplňující formou jsou tabule, nástěnky na chodbách a zejména osobní jednání. Nedílnou
součást informovanosti tvoří i příkladné webové stránky' které jsou podle potřeby
inovovány.
Kvalita výchovně vzdě|ávaciho procesu je kontrolována. Vy.tvořený systém kontrolní
činnosti vychází ze zŤete|ných odpovědností a mapuje všechny oblasti života školy'
Kontrolní činnost ředitelky a jejího zástupce je prováděna podle zptacovaného plánu
hospitační činnosti, vycházejícího z časovéIlo rozvržení cílů do jednotlivých fění školního
roku, Z plánu i záznami zástupce ředitele vyplývá, Že jeho hospitační činnost je především
zaměřena na nové učitele a žáky třídy kvinty, kde je sledováno přijetí nových žáků, jejich
adaptace v kolektivu a vyrovnání se s odlišností vzdělávání na předchozích školách.
Ředitelka i její zástupce provádějí mimo hospitační činnosti i průběŽné kontroly (např.
tematické plány a jejich časové plnění, třídní knihy)'
DVPP je plánováno, rcalizováno i vyhodnocováno v souladu s prioritami školy.
Ředitelka účelně, hospodárně a efektivně vyuŽívá finanční prostředky ze SR a vyhledává
další zdroje pro zlepšování materiálních podmínek. Yáží si práce všech zaměstnanců, má
písemně zpracovaná pravidla jejich hodnocení, s nimiž jsou všichni seznámeni. Škola je
otevřená zákonným zástupcům žákn i veřej no sti.

o manažerských a odborných dispozicích ředitelky vypovídd jasné vymezení kompetencí
zaměstnanců a funkční dělba povinností i pravomocí. Celkově dosahuje vedení
standardní úrovně.

Předpoklady pro řádnou činnost škoty

Studiem personální dokumentace bylo zjištěno, že ve škole vyučuje celkem 21 učitelů
(z toho je 18 zaměstnanců školy). Z nich 13 (tj. 62 %) má zákonem předepsané vzdě|áni.
Jeden učitel je kvalifikován pro výuku v zák|adní škole' další absolvoval bakalářské
studium a šest jich má středoškolské vzdělaní.
Vedení školy sleduje personá|ní rizika a podporuje profesní rozvoj učitelů' vhodně je
motivuje do dalšího vzděIáváni. DVPP je zaměřeno především k doplnění kvalifikace
učitelů, dále motivuje ke spolupráci s univerzitami, k doktorandskému studiu a zvýšení
počtu učitelů jazyki, V jeho rámci si jeden učitel zvýšil své odborné vzdě|áni ukončením



magisterského studia sociální pedagogiky a dva si doplňují kvalif,rkaci studiem německého
jazyka a tělesné výchovy. Učitelé Se zúčastňují podle potřeby školy i dalších
akreditovaných akcí a kurzů. Jedná se např. o využití informační a komunikační
technologie (dále ICT) a prezentaění techniky při výuce, tvorbu grantů, přípravu a realrizaci
projektů, přípravu na novou maturitu, bezpečnost a ochranu zdtaví. Pedagogickým
pracovníkům j sou dostupné podpůrné informace (literatura' internet).
Pedagogický sbor je stabilizovaný, věkový pruměr se v posledních třech letech pohybuje
okolo 36 let.
Škola poskytuje Žákům informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi (dále BoZ)
apoŽární ochrany (dále Po) avýváÍi vhodné podmínky pro jejich zdravý vývoj. Zápisy
v třídních knihách dokladují, Že všichni žáci by|i poučeni o moŽném ohroŽení zdraví
při vzdělávacích činnostech ve škole i mimo ni. Rovněž pracovníci školy byli prokazatelně
seznámeni s pravidly BoZ, Po a analýzou možného ohroženi života a zdtavi zaměstnanců
a žáktl školy (poslední proškolení zaměstnanců proběhlo dne 26. Srpna 2008).
Traumatologický plán je zpracován a vyvěšen na přístupném místě ve škole spolu
spožární směrnicí. Škola vede zápisy z prověrekBoZ (poslední ze ďne 12. února 2009).
Ve školním řádu jsou zakotvena zák|adní práva, povinnosti a postupy v oblasti BoZ žákt|
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy' projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí.
oblast BoZ zaj1št'uje ve škole soukromá ťtrma' Poslední kontrola Po byla provedena dne
20, března 2009. Směrnice týkajicí se pojmenování a hodnocení pracovních rizik je
vypracována' Škola vede knihu urazů a záznamy o úrazech žák:ů. Z nich vyplývá, že počet
urazů za poslední tři školní roky má stoupající tendenci (3 - 6 . 26), převaŽují irazy
při tělesné výchově. Vedení školy pracovni riz1ka i vyvoj počtu útaztl sleduje a pravidelně
vyhodnocuje.
Prohlídkou školy bylo zjištěno funkční vyuŽití vybavení a účelné využíváni prostorových
podmínek k výuce. K dispozici je osm kmenových uěeben (kůdá s jedním počítačem)'
čtyři odborné učebny - pro přírodovědné předměty, geografii, cizí jazyky, hudební
výchovu, dále jedna počítačová učebna a studovna.
Yzdě!ávaci oblast ICT ve ŠVP odpovídá RVP. ŠVP vymezuje podporu rozvoje informační
gramotnosti Žák:ů. Pro qýuku ICT má škola jednu odbornou učebnu, která je vybavena
l4 počítači (dále PC) pro žáky a jedním učitelským, dataprojektorem' tiskámou, skenerem
a moŽností výstupu na kopírovací techniku. Žáci mají volně přístupných 34 PC, jak
v počítačové učebně, tak na chodbách a všech třídách v průběhu celého dne, Zaméstnanci
mají k dispozici tři PC ve sborovně, ale vyuŽívat je mohou i v počítačové učebně. Ta slouží
rovněž v odpoledních hodinách pro výuku nepovinných předmětů. V každé učebně je PC
s moŽností připojení ke školní síti a na intemet. Programové vybavení počítačů zahmuje
operační systém Windows XP s programy MS OFFICE. Počítače, které mqí žáci
k dispozici, jsou připojeny na internet pomocí technologie ADSL a WIFI s přenosovou
rychlostí 16 MB/s. Žáci využívají textový editor Word a tabulkový procesor Excel,
speciální oborové SW a grafické editory. V prostorách školy je jim volně přístupná
tiskárna s moŽností kopírování.
Učebna přírodovědných předmětů je vybavena PC' dataprojektorem s ozvučovací
technikou, s možností propojení do sítě, na DVD, TV a na digitální mikroskopy, včetně
digitálního fotoaparátu a kopírovací techniky'
V sedmi učebnách je instalován kompletní multimediální systém s dataprojektorem
a reprosoustavou' V jedné uěebně je nainstalována interaktivní tabule'
Žact maJi po přihlášení přístup k libovolnému PC do své ,'osobní složky.., kam si ukládají
data' která ostatní uživate|é nevidí. Dále je k dispozici složka ,,Skladiště.., kde se učí
týmové spolupráci' přístup mají všichni a je dbáno na vzái1emnou důvěru ve správě



uloŽených dat. Poslední složkou je ,,Knihovna.., kde jsou přístupovápráva nastavena podle
požadavků vyučujících. Uěitelé mají ještě k dispozici složku ,,Práce,,, do které jsou
ukládány veškeré dokumenty, potřebné pro výuku' pokyny, zprávy a fotografie z akci'
Každý učitel a Žák má vlastní cestovní profil, který si můŽe nastavit podle svých potřeb
azájm.i (oblíbené položky, nastavení programů a pošta). Tento profil se automaticky
přenese na libovolný počítač v síti.
Vedení školy podporuje zlepšování úrovně materiálních podmínek ICT ve škole, má
vypracovaný plán rozvoje ICT.
Škola je čistá, světlá, se vkusnou výzdobou. Prostorové podmínky jsou z hlediska
funkčního, estetickélro a psychohygienického vyhovující. Estetickému vzhledu napomáhá
i bohatá výzdoba chodeb květinami, informačními nástěnkami, grafickými díly a diplomy
za úspěšnou sportovní činnost Žáků.
Na základě smlouvy o pronájmu a poskýování sluŽeb škola používá tělocvičnu a areál
biatlonu místní tělovýchovné jednoty, hřiště střední průmyslové školy a školní jídelnu
zák|adní školy.

Z pohledu 'sleclovaných kritérií mají předpoklady pro činnost školy stanďardní úroveň,
materidlní podmfuky jsou vzhledem k velikosti školy příkladem dobré prtxe.

Průběh vzdělávánÍ
Počty žákt] ve tŤídách, metody a formy výuky odpovídají vzdě|ávacím potřebám
a moŽnostem Žáků. Generalizovaný učební plán kvarty a oktávy je v souladu s učebními
dokumenty pro víceleté gymnázium. Škola dodržuje ustanovení schválených učebních
dokumentů a účelně naplňuje učební plány. Byly posíleny hodinové dotace českého
jazyka, cizíchjazyků' matematiky, informatiky a výpočetní techniky. Vyučovány jsou čtyř.i
cizí jazyky (anglický, německý, španělský, ruský), španělský a německý si žáci povinně
volí od třetího ročníku. Jako 1 ' cizi jazykje ve všech třídách vyučována angličtina, jako
2. cizi jazyk maji žácí možnost volit mezi němčinou a španělštinou. V rámci nepovinných
předmětů je vyučován ruský jazyk (pro zaěátečníky a pokročilé), dvě hodiny týdně mohou
Žáci všech ročníků navštěvovat konverzaci s britským rodilým mluvčím. Další nepovinné
předměty jsou: totalitní' režimy 20. století, aplikovaná výpočetní technika, videotechnika,
sportovní hry, SolidWorks (kreslící systém, který umoŽňuje pracovat s 3D modely),
náboŽenství' mediální výchova a laboratorní praxe z chemie, biologie a ťyzlky ' Škola
nabizí ve třetím ročníku dva (mediální výchova, laboratorní práce z chemie a biologie)'
ve čtvrténr jeden (seminář z dějepisu), v šestém tři (společenskovědní' matematicko-
fyzíká|ní a clremicko.biologický seminář), v sedmém a osmém ročníku dvanáct volitelných
předmětů: senrinirř z českého jazyka a literatury, konverzace z anglického a německého
jazyka, společenskovědní seminář, dějiny výtvarného umění, dějepis, matematika, fyzika,
chemicko-biologický seminář, aplikovaná výpočetní technika, videotechnika a zeměpis.
Součástí učebního plánu je ve čtvrtém ročníku pobytový kurz v anglickém jazyce.
Škola předloŽila školní řád, který obsahuje všechny náleŽitosti stanovené právním
předpisem.
Z důvodu dopravní obsluŽnosti začíná výuka denně v 7:05 hodin a končí nejpozději
v 77:30 hodin' Do 18:55 hodin probíhají pouze nepovinné předměty.
Pedagogičtí pracovníci se snažili účelně využívat různých vyučovacích metod
aorganizačních ťorem práce, Téměř ve vŠech zhlédnutých hodinách byla zaznamenána
práce žáků s textem. Vyhledávání a třídění informací z internetu a z dalších informačních
zdrojů je samozřejmostí' Využit byl problémový výklad, většina učitelů rozvije|a u Žáků
abstraktní představivost, kritické myšlení a logické myšlenkové postupy. VyuŽity byly
mezipředmětové vztahy. V některých sledovaných hodinách převaŽovaly tradiční



metodické postupy zastoupené verbálním stylem a frontálním pojetím výuky. Byl
zaznamenán vstřícný přístup k žákům, tempo bylo přiměřené jejich schopnostem. Aktivně
Žáci vystupovali zejména při diskusi. Materiální podpora výuky byla silným místem téměř
všech navštívených hodin. YylŽívání učebních pomůcek, didaktické techniky a výuka
v počítačových učebnách je častá i v cizích jazycích, biologii a matemattce. Závérečné
shrnutí by|o zaznamenáno ve většině hodin.
V rámci výchovně vzdě|ávací činnosti se žáci zúčastňují ruzných kulturních akcí, soutěŽí
a olympiád. Dále škola nabízí Žáktlm kurzy pro zvýšení odbornosti (např' kurz instruktorů
|yžováni, kurzy cizíchjazyků) a další prožitkové kurzy (adaptační kurz v l. a 5. ročníku,
lyŽařský ve 2. a 6. ročníku, anglického jazyka - pobytový ve 4. ročníku, vodácký kurz
v 5' ročníku, táboření Cesta nekoneěného kruhu ve 3. ročníku a všesportovní kurz
v 7. ročníku ' Pro žáky je organizována bohatá mimoškolní činnost a prázdninové vodácké
tábory.
V hospitovaných hodinách byla zaznamenána podpora rozvoje osobnosti Žáků. Aktivita
se zejména projevovala v oblasti jejich zájmů a při diskusi, Žáci komunikovali na úrovni
přiměřené jejich věku, ve většině případů byli schopni poměmě přesně formulovat svůj
názor. V hodirrách byli vedeni k vývaření pravidel, řešení problémových úkolťr,
samostatnosti. obhajobě svých názorů a spolupráci s ostatními spolužáky' Zejména
v hodinách cizich jazyktt, matematiky a informační a výpočetní techniky (dále IVT) se Žácí
aktivně podíleli na průběhu vzdělávání, byli vedeni k týmové práci, samostatnosti
aprezentaci před třídou. Motivací pro ně bylo praktické využití předávaných informací
a mezipředmětová návaznost.
Z dotazníkového šetření vyplývá' Že učitelé velice ěasto využívají ICT při přípravě
na vlastní výuku, ke komunikaci uvnitř školy a především jako zdroj informací
pro zákonné zástupce Žáků. Ve vztahu k žákům je ICT vyuŽíváno jako alternativní zdroj
informací, motivační nástroj, pro opakování, tvorbu prezentace, k upevňoviíní vědomostí,
domácí přípravě, zjišťování dosažené úrovně znalostí, k hodnocení a klasifikaci žákŮ.
Z vyhodnoceného dotazníkového šetření Žáků sekundy vyplývá,žepouŽívají ICT většinou
k opakování probírané látky' vypracování a posíláni zadaných úkolů a vyřizování emailů
souvisejících s výukou, ale také pro zábavu ve volném čase.
Pravidla pro lrodnoceni Žáků jsou dodrŽována, vedou ke zlepšování osobních výsledků,
dostatečně Žáky motivují a respektují jejich individualitu.
Ve výuce byli Žáci motivováni, průběŽné hodnocení se vyskytlo asi v polovině
hospitovaných liodin. V několika hodinách by|o zaznamenáno zdaŤi|é sebehodnocení žáků'
Z hospitačních záznamů vedení školy a rozhovorů s učiteli je zřejmé, Že škola věnuje
hodnocení Žáků ve výuce patřičnou pozomost. Hodnocení je prováděno běŽnou klasifikací,
dále škola využivá testy k přípravě na novou maturitu.
Ke zlepšování průběhtr a výsledků vzdělávání, včetně přijímaných opatření, přispívají
pravidelné ana\ýzy hodnocení žáků' Případný neúspěch Žáka je s ním řešen po linii
vyučující učitel, třídní učitel' výchovný poradce, zákonni zástupci a ředitelka školy.
Pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu, přístupná jsou v učebnách, ve sborovně
a na webu školy. Prokazatelně s nimi byli seznámeni žáci a zaměstnanci školy. Doklad, Že
škola informovala o vydání a obsahu pravidel hodnocení zákonné zástupce nezletilých
Žáků, nebyl předloŽen ' Pro záznam klasifikace škola využívá elektronický studijní průkaz
(Bakaláři-online), který je pro rodiče přístupný přes webové roz|tani kdykoli během dne.
Po zadáni hesla rnají zákonní zástupci okamŽitý přehled o absenci a prospěchu svého dítěte
v jednotlivých předmětech. Známkám v tomto elektronickém klasifikačním systému je
přiŤazována míra váhy podle speciálního vzoÍce tzn., že je známce přidána číselná hodnota
od 1-10. která upřesňuje důleŽitost známky.



Žáci isou vedeni k odpovědnosti za své vzděláváni a byla jim dána důvěrc vzájemné
komunikace mezi nimi, rodiči a školou. Z rozhovorů se zástupcem ředitelky školy a učitelí
vyplynulo, že tato skutečnost nemá negativní dopad na výsledky Žák:ů.
Vzdělúvúní ve škole probíhtÍ v souladu s platnými učebními dokumenty. Z pohledu
sledovaných kritérií mú průběh vzděldvúní standardní úroveň.

Rozvoi rrartnerskÝch vztahů školv

Škola spolupracuje s mnoha institucemi výchovného a vzdělávacího charakteru, jako jsou
místní knihovna, Informační centrum Letohrad, městský úřad, AD Pardubice (zaŤizeni
občanského sdruŽení Klub hurá kamarád Pardubice)' DROP-IN Praha, Pedagogicko-
psychologická poradna v Ústí nad orlicí, místní zák|adní školy, Raftklub Žamberk,Nadace
Pomozte dětem nebo Pedagogická fakulta v Hradci Králové, Katedra analytické chemie,
Univerzita Palackélro v olomouci a Univerzita Pardubice' se kterými má škola podepsanou
smlouvu o spolupráci.
Školska rada schválila výroční zprávu a školní řád včetně pravidel pro hodnocení žákŮ,
Ředitelka školy se pravidelně účastní jednání školské rady, kde předává informace
o průběhu vzděIáváni' projednává koncepční záměry rozvoje školy a její ekonomickou
situaci.
Ve škole fungtrie Rada rodičů, rodiče jsou i členy Správní rady školy.
Studentská rada je tvořena dvěma zástupci Žáků jednotlivých ročníků' Stálým členem je
jeden zástupce pedagogického sboru. kterého si žáci vybfuaji sami. Zápisy ze schůzek jsou
předávány vedení školy a konzultovány napravidelné pedagogické radě.
Třída kvar1a se v letošním školním roce zapojila do projektu ACES (Academy of Central
European Schools), kteý byl vyhlášen pro základní a střední školy z ce|é střední Evropy.
Partnerem školy se stalo osmileté gymnázium v rakouském městě Judenburg. Součástí
projektu byl talté výměnný pobyt v Rakousku. Do spolupráce jsou zapojeny i Gymnázium
Mercury v Bratislavě a škola v Hausenu ve Švýcarsku.
Ve školním roce 200712008 škola realizovala projekt Virtuální předmětové kabinety.
Vznikl tak soubor výukových materiálů, podpůmých informací, pomůcek k výuce,
metodických postupů, pracovních listů a učebnic k ruzným oborům vzdě|ání'
Zákonní zástupci ziskávď1i informace o úspěšnosti a studijních výsledcích svých dětí
především z elektronického klasifikačního systému, na třídních schůzkách, telefonicky'
individuálnírni konzultacemi a na neformálních akcích školy' Škola pravidelně pořádá Dny
otevřených dveří a už druhým rokem probíhají Benefiční koncerty.

Přínos partnerství pro obohacení vzděltÍvdní je standardní.

Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího
obsahu
Prvky čtenářské gramotnosti byly v hospitovaných hodinách zaznamenánv při práci
s textern a jeho rozboru. Pedagogové vedli Žáky k porozumění textu, ke spisovnému
vyjadřování, k prezentaci mluveného slova. Četba a literární tvorba je součástí
vzdéIávacích programů, je podporována zejména učiteli jazyků. Žáci navštěvují divadelní
afilmová představení, besedy a přednášky, zapojují se do recitačních soutěží a dosahují
příznivých výsledků. Zvolené didaktické postupy přispívaly ve všech sledovaných
hodinách jazykového vzdě|ávání k obecnému porozumění textu, efektivnímu vyhledávání
informací a jejich pochopení v souvislostech.
Matematická gramotnost (včetně Íinanční a ekonomické gramotnosti) je zapracována
do příslušných částí ŠVP. popřípadě tematických plánů. Vyučující se snažili podat učivo
přijatelnou a zajimavou formou pro všechny Žáky' Ve sledovaných hodinách matematiky
měla výuka pracovní charakter' dařilo se její propojení s praxí, cíleně byla vytvářena
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abstraktní př.edstavivost, kritické a logické myšlení. Dttaz byl kladen na zájem žáktl
o daný předmět a mezipředmětové vztahy, Hospitované hodiny byly produktivní, s plným
vyuŽitím časového prostoru. Motivace Žáků byla vzhledem k důleŽitosti předmětu
pro budoucí studium na vysoké škole veliká, také aktivita Žáků byla ve většině hodin
příkladná. Pro žáky, kteří mají problémy, organizují jednotliví učitelé konzultace.
Výsledky vzdě|ávání se zjišťují standardně individuálním ústním zkoušením a písemnými
pracemi' Rezervy spočívají v nedostatečné analýze chyb, ve vlastním a vzájemném
hodnocení Žákťr.
Ve sledovanýclr hodinách anglického a německého jazyka se vyučující zaměřili
na procvičování gramatiky, zvyšování slovní zásoby a zlepšování konverzačních
schopností žáků. Stranou nezůstala ani četba textů, nácvik správné výslovnosti
a seznámení s reáliemi cízích zemi. Zv|áŠtní duraz byl kladen na pochopení mluveného
projevu ze zvukových nahrávek. Většina Žákůživě reagovala a správně pouŽívala naučené
obraty a slovní spojení' Výuka probíhala převiíŽně v jazykové učebně s příslušným audio
vybavením a byla prováděna nenásilnými formami, které napomáhaly udrŽet pozornost
většiny Žáků. Některé z nich však bylo obtižné aktivizovat azapojit do vzdělávání.
Časová dotace předmětu IVT je posílena moŽností volby odborných seminářů
programování, tvorby www stránek' správy sítě a administrativy od šestého do osmého
ročníku. Všechny hospitované hodiny měly stanovený vzdělávací cíl. Metody práce
vycházely z procvičování získaných poznatků a dovedností, ze vzéi1emného prolínání
slovního projevu a praktických činností. Tím byly Žákům poskytovány vědomosti,
dovednosti i návyky, s nimiž je možno racionálně řešit úlohy praktického Žjvota. Žáci
pracovali soustředěně a plnili aktivně stanovené úkoly. Motivováni byli řešením
samostatných úkolů. Vyučující průběžně prověřoval jejich vědomosti a dovednosti
apochopení zad,aných úkolů' Komunikace byla za\ožena na vzájemné důvěře. Žáci se
mohli kdykoliv obracet na vyučujícího se Žádostí o pomoc nebo vysvětlení. Aktivita žáků
byla ve všech hodinách příkladná. Hospitované hodiny byly produktivní, s plným vyuŽitím
časového prostoru' Hodnocení vědomostí žaků probíhalo ve většině zhlédnutých hodin
ústní formou.
Funkční gramotnosti a klíčové kompetence, nezbytné pro uplatnění v pracovním i osobním
Životě vyplývají z profilu žáka ajsou rozpracovány v učebních plánech a Švp. Škola
kultivuje Žáky v oblasti sociálního cítění a posiluje u nich komunikační dovednosti. Žáci se
učí komunikovat mezi sebou, pracovat ve skupinách, diskutovat o zadaném tématu
a přijímat názory drulrých. Adaptační kurzy napomáhají při utváření vztahů mezi žáky
a pedagogy j\Ž na zaěátku studia. Yztahy jsou oboustranně za|oženy na vzži1emném
respektování stanovených pravidel. Není náhodou, Že Švp uvádí mezi prioritami školy
naprvním nrístě etickou výchovu' rozvoj charakteru a výchovu k estetickým a duchovním
hodnotám (soulad rozumu a duše).
K podpoře humanitárních akcí se žáci pravidelně zúčastňují např. veřejných sbírek
Srdíčkový den a Bílá pastelka, dále akce IINiCEF - Adopce panenky k podpoře očkování
afrických dětí.
Škola příkladně zabezpečuje výchovu žáků k životnímu prostředí. Průřezová témata jsou
Íazena do r,šech vyučovaných předměti, žáci zpracovávď1í projekty (např. o přírodě
v přírodě). od roku 2000 je škola členem Klubu ekologické výchovy' účastnila se projektu
K udrŽitelnému rozvoji ČR a Ekogramotnost pro udrŽitelný rozvoj. Žáci rozvijejí svůj
vztah k přírodě, lesu a biotopu. Napomáhá jim k tomu výhodné umístění školy
v zámeckém parku a poloha města Letohradu v chráněné krajinné oblasti. V rámci povinně
volitelného Společenskovědního seminaře se seznamují s hodnotami jiných kultur
a národů. V rámci projektových dnů je začleňováno pravidelně téma ,,odpovědnost k sobě
a planetě Zemi,, ' Rozmístěním nádob na tříděný odpad a instalací nádoby na sběr starých
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baterií je apelováno na ekologické myšlení Žáků. Estetické vnímání je podporováno
bohatou květinovou výzdobou.
V hodinách přírodovědných předmětů byli Žáci vedeni k aktivnímu přístupu, samostatnosti,
dostávali prostor k sebevyjádření, pracovali ve dvojicích a skupinách, příkladná byla
průběžná práce s učebnicemi, audiovizuálními pomůckam\' prezentace v programu Power
Point. Ve větširrě hodin byla efektivně uplatňována vstupní motivace, včetně přesného
apro Žáky srozumitelného stanovení vyuěovacích cílů.
Projevy dosahovanýclt klíčovýclt kompetencí byly v termínu inspekce adekvátní
individuóln ím možnostem žóků.

Hodnocení vÝsledků vzdělávání žáků na úrovni školv

V oblasti úspěšnosti Žáků vychází škola ve vlastním hodnocení zejména z pololetních
statistik, výsledkťr maturitních zkoušek, školního testování. UspěŠnost je rovněŽ
posuzována na zák|adě výstupů z ročníkových či pololetních prací, z laboratorních prací
a exkurzí. Měřítkem je i úspěšnost žáků v okresních a krajských kolech soutěŽí
a na olympiádách.
Výsledky vzdě|ávání podle cílů stanovených v učebních dokumentech a výsledky
maturitních zkoušek jsou uváděny ve veřejných výročních zprávách,
Ve školnínr roce 2000712008 dosáhli žáci v sondě Maturita nanečisto a testování Cermat
průměrných výsledkťr' Výstupy testování slouŽí jako podklad pro opatření ke zvyšování
kvality vzdělávání.

Výsledky vzdělúvdní fuiků ng úrovni školy mají standardní úroveň.

Celkové hodnocení školy:

Činnost střední škoty je v souladu rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a škotských
zařízení.
Vzděltívání ždků je poskytovdno podle platného školního vzdělúvacího programu
a učebníclt dokumentů.
Jasnd strategie školy stanovuje priority veďoucí ke zlepšení průběhu a výsledků
vzděIávání.
Škola zajišťuje rovný přístup ke vzděItÍvtÍní, pedagogičtí pracovníci plně respektují
a zohledňují vzdělúvací potřeby jednotlivých ždků, školní poradenství je funkční.
Personální podmínky, bezpečné prostředí pro vzděItÍvúní a efektní využívóní Jinančních
prostředků přidělenýcl, ze stdtního rozpočtu vytvdřejí předpoklady pro řádnou činnost
školy.
Podpora rozvoje osobttosti ždků a projevy jejich spoluúčasti v průběhu vzdělávdní jsou
standardní.
Zvyšovóní úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzděldvacího obsahu je
všestranné a systematické.
Wastní hodnocení prrÍce školy je komplexní a poskytuje kvalitní zpětnou vazbu o úrovni
poskytovaných služeb v oblasti výcltovy a vzr]ěldvdní.
V oblasÍí ICT dosahuje vybavení a vzděldvúní standardní úroveň,
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Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opírá:
1. Zřizovací listina Letohradského soukromého gymnázia o.p.s. Ze dne l . srpna l997
2. Jmenovací dekret ředitelky školy ze dne 27. prosince 200l súčinností od i. ledna

2002
3. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o změně zápisu do rejstříku obecně

prospěšných společností č. F 3776412006 ze dne 27 . Íijna2006
4' Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích do školského rejstříku ze dne

31' srpna 200], čj. 21 588/2007.21, s úěinností od |, zaŤi2007
5' Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích do školského rejstříku ze dne

20. prosince 2006, čj. 26 72212006-21. s účinností od 1 ' záři 2001
6. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje odboru školství, m|ádeže

atělovýchovy o stanovení počtu Žákůze dne 19. března2007 súčinností od 1' záři
2007

7, Yýkazy S 8-0l o střední škole podle stavu k 30. záÍí2006 až2008
8. Yýkazy R 13-01 o ředitelství škol podle stavu k 30' záŤi2006 až2008
9' Yýkazy R 36-01 o úrazovosti dětí a m|ádeŽe ve školách a školských zaŤizenich

za školní roky 2005/2006, 200612007' 2007 12008
10. Školní vzdě|ávací plán s platností od |. záÍí 2006
1 l. Změna učebních plánů gymnázií se čtyřletým studijním cyklem a v učebních plánech

vyšších stupňů gynnázií s osmiletým a šestiletým cyklem, schválilo MŠMT dne
6. dubna 2007 s platností od1.záŤi2007,čj'84|312007-23

12. Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem' schválilo
uŠvr dne 5. května 1999 s plďností od I. záŤí 1999, ěi.205'4199-22

13. Dlouhodobý záměr školy, říjen 2008
14. Rozvrh hodin tříd a učitelů ve školním roce 200812009
15. Přehled prospěclrtr tÍíd,2. pololetí školního roku 2008/2009
16. organizační schéma školy
17. Náplň práce pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
18. Jednací řád pedagogioké rady ze dne 30. srpna 2008
19. Proces autoevaluace školy 2009
20. Plán hospitační činnosti zástupce ředitele školy, školní rok 2008/2009
21 . Ternatické p|ány vyučovaných předmětů, školní rok 2008 12009
22. Plán práce rla školní rok2008/2009
23. Třídní knihy všech tříd, školní rok200812009
24. Třídní výkazy všech tříd, školní rok 2008/2009
25. Školni matrika vedená v elektronické podobě
26. Protokol ze dne 14. bŤezna2007 , čj'131l07-I0
27 ' Zápisy ze zasedání správní rady od roku 2001 do 6. ledna 2009
28' Zápisy z jednání školské rady (posledni ze dne 23, btezna2009)
29' Zápisy z voleb do školské rady
30. Zápisy z pedagogické rady, školní rok200812009
31. Zápisy z provoznich porad, školní rok2008l209
32. Zápisy z jednáni vedení školy, školní rok2008l2009
33' Zápisy z jednáni studentské rady, školnirok2008l2009
34' Plán práce výchovného poradce, školní rok200812009
35. Personální dokumentace pedagogických zaměstnanců školy, školní rok 2008/2009
36' Školní program EVVO (dlouhodobý plán)
37 . Plán errvironmentálníh o v zdě|áv ání. školní r ok 2008 12009
38. Přihlášky ke sttrdiu 200812009
39. Smlouvy o studiu
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40. Přijímací zkouška nanečisto, 1. _ 3. kolo
4|. Plán práce výchovnélro poradce
42. Plán práce metodika prevence sociálně patologických jevů
43, Minimální preventivní program 200812009
44. ICT plán školy - aktualizace na rok 200812009 ze dne 13. února 2009
45, Posudky žáků pedagogicko.psychologické poradny
46, Žákovský časopis,,ostudent..(poslední ze dne l. března 2009)
47 ' Požární kniha vedená od 3. prosince 2004 do data inspekce
48. Smlouva o kontrolní a poradenské činnosti na úseku BOZP, Po a kontrol přenosných

hasicích přístrojů a hydrantů ze dne29.Íijna2004
49. Prověrky BOZP a plán ozdravných opatření v letech 2005 až 2009 (poslední ze dne

12. února 2009)
50. Školení B)ZP pro vedoucí pracovníky ze dne 26' srpna 2008
51. Školení B)ZP pro zaměstnance ze dne 26. srpna 2008
52. Požární popiachová směrnice ze dne 5. září2007
53' Stanovení a prevence rizikze dne 72. června 2006
54, Kniha urazi vedená od I. záŤi 2005 do data inspekce
55. Traumatologický p|ánze dne 20. května 2007
56' Vrritřní předpisy školy od č. 1/2002 do data inspekce
57. Školni řádze dne 13. bŤezna2OO9
58. Stipendijní ř.ád školy ze dne l. záÍí 2006
59. Vnitřní řády školy pro Žáky ze dne 30. srpna 2008
60' Vnitřní řády školy pro učitele ze dne 30. srpna 2008
61. Výsledky sondy Maturita nanečisto a testování Cermat ve školním roce 200712008
62. Hospitační záznamy ve školním roce 2008/2009
63. Plán DVPP na školní rok2008l2009
64' Výročrrí zprávy za školní roky 200512006,20061200] a200712008
65. Třídní knilry všech tříd vedené ve školním roce 2008/2009
66. Katalogy r,šech tříd vedené ve školním roce 200812009
67 ' Čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

Štot (uŠtr'tT) P l -O4 za I ' _ 4. čtvrtletí roku 2006, 2007 a2O08
68. Smlouva o zvýšení dotace pro roky 2006,2007 a2008
69, Přehled plateb pro soukromé školy zaka|endáÍní roky 2006,2007 a2008
70. Učtový rozvrh platný pro roky 2006,200? a2008
71, Yýkaz zisktr a ztráÍy sestavený k31.12.2006,2007 a2008
72. Hlavní účetní kniha zaroky 2006.2007 a2008
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Dle $ I74 odst. 13 ztikona č. 56I/2004 Sb., o předškolním' základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzděldvdní (školský zdkon) ve znění pozdějších předpisů, může
ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zpróvy Ceské školní inspekci
do 14 clnů po jejím převzetí na aclresu Českd školní inspekce, Středočeský inspektorót,
tř. V. Klementa 467. 293 0I Mladd Boleslav

Inspekční zprtivyt společně s připomínkami a stanoviskem české školní inspekce
k jejich obsahu zgsíld Ceskú školní inspekce zřizovateli a školskě radě. Inspekční zpróva
včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení,
jichž se ýktÍ, a v příslušném inspektorátu české školní inspekce,

Pro účely zvýšení dotací podle ustanovení $ 5 zókona č. 306/1999 Sb.,
o poskytovdní dotací soukromým školúm, předškolním a školským zařízením, ve znění
pozdějších předpisů, je prdvnicktÍ osoba vykonúvající činnost školy celkově hodnocena
jako lepší než průměrná.
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