Česká školní ins
spekce v SOŠ a SOU
Spolupráce SOŠ a SOU Středočeský kraj se
zástupci ústředí ČŠI a středočeského krajského
inspektorátu
Zkušenosti RKC Středočeskký kraj během dvou let jeho činnosti
Zpracováno pro závěrečno
ou konferenci projektu Kurikulum S
2 listopadu 2011
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Bez školní inspekce to nejde…

Česká




Kukátko do
o historie

Již školní řád z r. 1774 císařovvny Marie Terezie počítal s
dozorem nad školami
Zemský zákon č. 17 z r. 1869 nařídil ustavení školních rad,
v nichž už figurovala
g
osoba škkolského inspektora.
p
Dohled
nad nimi vykonával zemský škkolní rada.
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Organizační složka státu
Zřízena zákonem č.
č 561/2004
4 Sb
Sb.
Dvojí působnost - evaluačn
ní
- kontroln
o o í
ČŠI je kontrolní orgán: tento fa
akt předurčuje vztah
škola – školní inspekce.

Chybějící zp
pětná vazba


Lektoři RKC postrádají zpětno
ou vazbu při posuzování ŠVP:
„Jaká
Jaká je metodika posuzováníí ŠVP z pohledu ČŠI?
ČŠI?“

 Iniciativa RKC:
1. Žádost směrem k NÚV: zajiště
ění zástupce ČŠI na setkání
představitelů RKC (PaedDr
(PaedDr. M
Müllner únor 2010)
Müllner,
2. Setkání lektorského týmu RKC
C SČK a Praha s PaedDr.
Müllnerem (duben 2010); následný seminář pro SOŠ, SOU
„Máte to dobře?“
pro lektorský
ý tým
ý RK
KC k p
problematice p
posuzování
3. Seminář p
ŠVP s Mgr. Radkem Dlouhým
m (vyslán ústředím ČŠI)

Společná kom
munikační platforma


Nervozita SOŠ a SOU z inspekcí ČŠI zaměřených na ŠVP:
„„Obstojí
j náš ŠVP p
před in
nspekcí?“
p

 Iniciativa RKC:
Jednání s Mgr. Petrem Drábkkem, ředitelem SČK inspektorátu,
o vytvoření komunikační platfformy – semináře pro SOŠ a SOU
se zástupci SČK inspektorátu
u.
Výstup:
2 semináře
i ář (d
(duben,
b
kkvěten
ě
2011) – mimořádný
i řád ý zájem
áj
ze strany
škol
3. se
3
seminář
á je naplánován
ap á o á na
a8
8. 12. 2011
0 (j
(již naplněn
ap ě min. počet)
poče )

Seminář „Hodnocení sou
uladu ŠVP s RVP z pohledu
ČŠI
ČŠI“


Obsah:
Přenos zkušeností z kontrolní činnosti
č
ČŠI na SOŠ,
SOŠ SOU regionu
v letech 2010 -11
• Prezentace podrobného ro
ozboru struktury ŠVP pro SOŠ,
SOŠ SOU
• Analýza pochybení při tvorrbě ŠVP
• Sledovaná kriteria
• Postupy ČŠI při oznamová
ání nedostatků vedení školy a
možnosti školy,
školy jak efektivn
ně postupovat při jejich odstranění
• Praktické hodnocení mode
elového učebního plánu účastníky
• Diskuse (velmi živá)

Výhled do
d budoucna
Jednání s Mgr. Drábkem v listo
opadu 2011 – deklarován společný
zájem pokračovat v nastaveném
m rámci seminářů (cca 1 x za ½
roku)
Upozornění
U
ě í ČŠI
ČŠI:
Příští inspekční rok bude nároččnější: dosud posuzována formální
stránka ŠVP, nyní dojde k hodn
nocení kvality výstupů výuky podle
ŠVP
O to větší důvod
ů
být v oboustra
anném kontaktu…

Závěre
ečné shrnutí


1. zjištění: Nastal pozitivní posun
p
ze strany ČŠI - větší
otevřenost směrem k odborrné veřejnosti



2. zjištění: SOŠ a SOU SČ
2
ČK vítají příležitost kontaktu s ČŠI
mimo prováděnou inspekčn
ní činnost, při níž jsou v submisivní
pozici „„zkoušeného“
p



3. zjištění: lidský činitel je vvšak zásadním faktorem na obou
stranách. Determinuje vzáje
emné vztahy. Pozitivním, anebo
negativním směrem.

Ko
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PhDr. Ivana Šmejdová
Regionální konzultační centru
um Středočeský kraj
Středočeský vzdělávací instittut Akademie J.
J A.
A Komenského
Palackého 222, 288 02 Nymb
burk
Tel 325 513 055
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