Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL
čj. ČŠIL-447/12-L
o státní kontrole 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. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů

I.
Kontrolovaná osoba
Název kontrolované osoby:
Sídlo:
IČO:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
Zřizovatel:
Místo kontroly:
Termín kontroly:
Kontrolované období:

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Skálova 373, 511 01 Turnov
00 854 999
600 012 646
příspěvková organizace
Ing. Janou Rulcovou, ředitelkou školy
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec
Skálova 373, Turnov
23. a 31. květen 2012
školní rok 2010/2011 a školní rok 2011/2012 dle stavu k datu
kontroly

II.
Předmět kontrolní činnosti
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, zaměřená na:

vedení dokumentace školy ve školním roce 2010/2011 a ve školním roce
2011/2012 k datu kontroly

plnění povinností ředitelky školy ve vztahu ke školské radě ve školním roce
2011/2012 k datu kontroly

organizaci a průběh vyššího odborného vzdělávání ve školním roce 2011/2012
k datu kontroly

ukončování vyššího odborného vzdělávání ve školním roce 2010/2011.
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III.
Kontrolní zjištění
Státní kontrola byla vykonána ve vyšší odborné škole.
1. Kontrola vedení dokumentace školy podle § 28 odst. 1 písm. a) věta první, b), d), e),
g), h) školského zákona, ve znění účinném ke dni kontroly
Škola vede dokumentaci dle výše uvedených ustanovení školského zákona.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení kontrolovaného právního předpisu.
2. Kontrola povinných údajů o studentovi uvedených v evidenci studentů (školní
matrika) podle § 28 odst. 2 písm. a) – e), h) školského zákona, ve znění účinném ke
dni kontroly, a podle § 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol
a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol
a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských
zařízení), ve znění účinném ke dni kontroly
Školní matrika vedená v elektronické formě v rámci programového vybavení
BAKALÁŘI obsahovala požadovaná data o kontrolovaných studentech potřebná
k předávání údajů z dokumentace školy.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení kontrolovaných právních předpisů.
3. Kontrola dokumentů, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání, podle § 3 odst. 4
školského zákona, ve znění účinném ke dni kontroly
Vzdělávání se ve vyšší odborné škole ve školním roce 2011/2012 uskutečňuje podle
akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/01 Restaurování kovů.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení kontrolovaného právního předpisu.
4. Kontrola vedení dokumentace školy podle § 28 odst. 1 písm. f) školského zákona,
ve znění účinném v kontrolovaném období – třídní knihy, které obsahují průkazné
údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
Škola vede požadovanou dokumentaci. Předložené třídní knihy obsahovaly průkazné
údaje o poskytovaném vzdělávání a o jeho průběhu.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení kontrolovaného právního předpisu.
5. Kontrola povinností ředitelky školy podle § 164 odst. 1 písm. e) věta druhá a § 167
odst. 7 věta druhá školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období –
vytváření podmínek pro práci školské rady
Dle předložených dokumentů ředitelka školy vytváří podmínky pro práci školské rady;
zasedání školské rady se na vyzvání účastní.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení kontrolovaného právního předpisu.
6. Kontrola organizace a průběhu vyššího odborného vzdělávání podle § 96 odst. 1
věta první a odst. 2 věta první školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném
období, a podle § 3 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném
vzdělávání (dále vyhláška č. 10/2005 Sb.), ve znění účinném v kontrolovaném období
Dle předložených dokumentů ředitelka školy stanovila organizaci a zajistila průběh
vzdělávání studijních skupin 1VOŠ a 2VOŠ v zimním období a v letním období
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školního roku 2011/2012 k datu kontroly v souladu s požadavky kontrolovaného
právního předpisu a akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/01 Restaurování
kovů.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení kontrolovaných právních předpisů.
7. Kontrola ukončování vyššího odborného vzdělávání podle § 101, § 102 odst. 1 věta
první, odst. 2, odst. 3 věta první, odst. 4 věta první a pátá školského zákona, ve
znění účinném v kontrolovaném období, a podle § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky
č. 10/2005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období
Dle předložené dokumentace školy byly termíny a podmínky absolutoria studijní
skupiny 3VOŠ vzdělávacího programu 82-42-N/01 Restaurování kovů ve školním roce
2010/2011 v souladu s výše uvedenými ustanoveními právních předpisů.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení kontrolovaných právních předpisů.

IV. Odůvodnění
Ad 1.
Při kontrole předložila ředitelka školy na žádost České školní inspekce (ČŠI) následující
dokumentaci, kterou škola vede:
 rozhodnutí o změnách v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení ve školním roce
2010/2011 a ve školním roce 2011/2012 k datu kontroly,
 výpisy z elektronické formy evidence studentů (školní matriky) ve školním roce
2010/2011 a ve školním roce 2011/2012 k datu kontroly,
 doklady o průběhu vzdělávání ve školním roce 2011/2012 k datu kontroly a doklady
o ukončování vzdělávání ve školním roce 2010/2011,
 akreditované vzdělávací programy,
 výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011,
 školní řád a rozvrh vyučovacích hodin ve školním roce 2011/2012,
 záznamy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2011/2012.
Ad 2.
Při namátkové kontrole úplnosti údajů o čtyřech studentech ve školním roce 2011/2012
(studijní skupina 1VOŠ ve školním roce 2011/2012 – studentky s katalogovými čísly 7 a 9
a studijní skupina 2VOŠ ve školním roce 2011/2012 – studenti s katalogovými čísly
6 a 10) bylo zjištěno, že do databáze v programu BAKALÁŘI byly v souladu s právním
předpisem zaznamenány následující údaje:
 jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého
pobytu,
 údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
 obor, forma a délka vzdělávání,
 datum zahájení vzdělávání ve škole,
 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk.
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání byly rovněž vedeny v listinné podobě, formou
tzv. „Protokolů o klasifikaci VOŠ“, a to pro každého studenta studijních skupin 1VOŠ
a 2VOŠ za školní rok 2010/2011 a za zimní období školního roku 2011/2012.
Údaje o osmi studentech (studijní skupina 3VOŠ ve školním roce 2010/2011 – studenti
s katalogovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10), kteří ukončili vzdělávání ve školním roce
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2010/2011, obsahovaly datum, způsob ukončení studia a výsledky hodnocení studentů
u absolutoria.
Ad 3.
Škola předložila akreditované vzdělávací programy oboru vzdělání 82-42-N/. .
Konzervátorství a restaurátorství uvedené v následující tabulce.
Tabulka

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů dle stavu k datu kontroly

Vzdělávací program
a forma vzdělání

Platnost rozhodnutí o zařazení
do rejstříku +) s účinností

Rozhodnutí
MŠMT ČR
o akreditaci

Akreditovaný
vzdělávací program
(dokument)

82-42-N/01
do 30. 9. 2012
Restaurování kovů,
prodlouženo do 30. 9. 2013
--čj. 24 959/06-23
denní forma
od 1. 9. 2012 dobíhající
ze dne 6. 11. 2006
82-42-N/01
do 30. 9. 2012
Restaurování kovů,
--nebylo realizováno
kombinovaná forma
82-42-N/05
1. 9. 2012 – 31. 8. 2018
Restaurování kovů,
čj. 9125/2011-24,
čj. 9125/2011-24,
minerálů a organolitů,
ze dne 21. 6. 2011 bez data vydání
denní forma
82-42-N/05
1. 9. 2012 – 31. 8. 2018
Restaurování kovů,
čj. 21 105/2011-24, čj. 21 105/2011-24,
minerálů a organolitů,
ze dne 16. 9. 2011 bez data vydání
kombinovaná forma
+) rozhodnutí MŠMT ČR o zápisu změn v rejstříku škol a školských zařízení (zařazení
oboru vzdělání)
Ve školním roce 2011/2012 se ve studijních skupinách 1VOŠ a 2VOŠ uskutečňuje
vzdělávání podle akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/01 Restaurování kovů
čj. 24 959/06-23 ze dne 6. 11. 2006.
Akreditovaný vzdělávací program 82-42-N/01 Restaurování kovů je dle záznamu
v rejstříku škol a školských zařízení dobíhající s termínem ukončení do 30. 9. 2013. Škola
má zajištěno dokončení vzdělávání pro studenty současné studijní skupiny 2VOŠ, kteří
budou v příštím školním roce ve třetím ročníku a studium ukončí. Aktuálně škola nemá
zajištěno pokračování, resp. dokončení vzdělávání podle akreditovaného vzdělávacího
programu 82-42-N/01 Restaurování kovů (jehož platnost dle záznamu v rejstříku škol
a školských zařízení končí ke dni 30. 9. 2013) pro studenty toho oboru, kteří jsou zařazeni
ve školním roce 2011/2012 ve studijní skupině 1VOŠ a příští školní rok budou teprve ve
druhém ročníku tříletého studijního programu. Kontrolovaný právní předpis, tj. ustanovení
§ 3 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném ke dni kontroly, nebyl k datu kontroly
porušen.
Škola má akreditované vzdělávací programy 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů
a organolitů pro denní a kombinovanou formu vzdělávání, na základě kterých může podle
záznamu v rejstříku škol a školských zařízení poskytovat vzdělávání od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2018. Datum vydání akreditace na předložených dokumentech (= akreditovaných
vzdělávacích programech 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů pro denní
a kombinovanou formu vzdělávání) nemohlo být zkontrolováno, protože dokumenty byly
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sice opatřeny kulatým razítkem a číslem jednacím MŠMT ČR, ale bez uvedeného data
vydání.
Ad 4.
Ve školním roce 2011/2012 vede škola třídní knihy pro studijní skupiny 1VOŠ a 2VOŠ.
Kontrolované třídní knihy obsahovaly průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho
průběhu.
Ad 5.
Ředitelka školy vytváří podmínky pro práci školské rady a na vyzvání předsedy se zúčastní
jejího jednání.
Dle předloženého zápisu se ředitelka školy zúčastnila jednání školské rady zřízené při
vyšší odborné škole dne 30. srpna 2011 a mj. předložila školské radě k projednání
a schválení školní řád na školní rok 2011/2012. Ředitelka školy se dle zápisu rovněž
zúčastnila společného jednání školské rady zřízené při vyšší odborné škole a školské rady
zřízené při střední škole dne 25. října 2011, kde byla mj. projednaná a schválená výroční
zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011, byl odsouhlasen návrh rozpočtu na rok
2012 a byly provedeny přípravy na nové volby za členy, kterým skončilo funkční období.
Dle předloženého zápisu se ředitelka školy dne 31. ledna 2012 zúčastnila jednání školské
rady zřízené při vyšší odborné škole (v novém složení), na kterém byl zvolen nový
předseda školské rady. Ředitelka školy předložila školské radě k projednání a schválení
změny ve školním řádu a znovu výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011,
seznámila členy školské rady s návrhem rozpočtu školy a záměry v oblasti vzdělávání
(přijímací řízení, maturitní zkoušky), v personální politice (další vzdělávání pedagogických
pracovníků) a v řízení instituce (nové logo školy, příprava na zavedení ISO 9001).
Ad 6.
Školní rok 2011/2012 začal dle dokumentace školy 1. září 2011, zimní období trvalo od
1. září 2011 do 31. ledna 2012, letní období začalo 1. února 2012. Ředitelka školy
stanovila začátek a konec školní výuky a členění školního roku 2011/2012 v souladu
s akreditovaným vzdělávacím programem 82-42-N/01 Restaurování kovů.
Dle záznamů v třídních knihách studijních skupin 1VOŠ a 2VOŠ v zimním období
školního roku 2011/2012 byl ve sledovaném období dodržen počet týdnů výuky a doba pro
samostatné studium a pro získání hodnocení v řádném termínu podle právního předpisu
a akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/01 Restaurování kovů. Ve výše
uvedeném období a studijních skupinách byly ve vzájemném souladu vyučované předměty
a jejich hodinové dotace v akreditovaném vzdělávacím programu vyučovaného oboru,
v rozvrhu hodin a v dokumentaci o průběhu vzdělávání každého studenta (s názvem
„Protokol o klasifikaci VOŠ“).
Dle záznamů v třídních knihách studijních skupin 1VOŠ a 2VOŠ v zimním období
a v letním období školního roku 2011/2012 k datu kontroly a dle evidence semestrálních
a ročníkových prací a praktických cvičení z restaurování se vzdělávání studentů
uskutečňovalo formou přednášek, seminářů a praktických cvičení v souladu
s akreditovaným vzdělávacím programem 82-42-N/01 Restaurování kovů.
Ad 7.
Vyšší odborné vzdělávání studijní skupiny 3VOŠ podle akreditovaného vzdělávacího
programu 82-42-N/01 Restaurování kovů bylo ve školním roce 2010/2011 ukončeno
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absolutoriem; dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání bylo vysvědčení
o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.
Podmínku pro absolutorium, tj. úspěšné ukončení posledního ročníku, splnilo podle
předloženého výpisu z dokumentace školy (školní matriky) celkem osm studentů studijní
skupiny 3VOŠ ve školním roce 2010/2011 (s katalogovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10).
Ředitelka školy vyhlásila v souladu s právním předpisem termín absolutoria
na 28. červen 2011. Absolutorium se konalo před zkušební komisí. Předsedou zkušební
komise byl pedagogický pracovník z vysoké školy. Podle předložených dokumentů byli
předseda zkušební komise a ostatní členové zkušební komise jmenovaní Krajským úřadem
Libereckého kraje.
Dle protokolu o absolutoriu studijní skupiny 3VOŠ oboru vzdělání 82-42-N/01
Restaurování kovů konalo absolutorium dne 28. června 2011 celkem osm studentů, z nich
prospělo sedm studentů a jeden student prospěl s vyznamenáním.

V.
Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo
1. Zřizovací listina čj. ZL-27/09-Š ze dne 27. října 2009 s účinností od 1. listopadu 2009
a Přílohy 1,2 (specifikace majetku) ke dni 30. června 2009
2. Rozhodnutí MŠMT čj. 9125/2011-24 ze dne 21. června 2011 o udělení akreditace
vzdělávacímu programu 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů, forma
vzdělávání denní, s platností od 1. září 2012 do 31. srpna 2018
3. Rozhodnutí MŠMT čj. 21 105/2011-24 ze dne 16. září 2011 o udělení akreditace
vzdělávacímu programu 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů, forma
vzdělávání kombinovaná, s platností od 1. září 2012 do 31. srpna 2018
4. Rozhodnutí MŠMT čj. 22 483/2011-25 ze dne 26. července 2011 o zápisu změn
v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2012 (dobíhající obor
82-42-N/01 Restaurování kovů, nový obor 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů
a organolitů – obojí v denní formě vzdělávání)
5. Rozhodnutí MŠMT čj. 32 496/2011-25 ze dne 3. listopadu 2011 o zápisu změn
v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2012 (nový obor 82-42-N/05
Restaurování kovů, minerálů a organolitů v kombinované formě vzdělávání)
6. Rozhodnutí MŠMT čj. 24 958/2006-23/2 ze dne 2. listopadu 2006 o udělení akreditace
vzdělávacímu programu 82-42-N/01 Restaurování kovů, forma vzdělávání
kombinovaná, do 30. září 2012
7. Rozhodnutí MŠMT čj. 24 959/2006-23/2 ze dne 2. listopadu 2006 o udělení akreditace
vzdělávacímu programu 82-42-N/01 Restaurování kovů, forma vzdělávání denní,
do 30. září 2012
8. Rozhodnutí MŠMT čj. 34 757/2010-23-24 ze dne 28. února 2010 o prodloužení
platnosti akreditace vzdělávacímu programu 82-42-N/01 Restaurování kovů, forma
vzdělávání denní, do 30. září 2013
9. Učební dokumenty akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/01 Restaurování
kovů, denní studium, čj. 24 959/06-23 schválené MŠMT dne 6. listopadu 2006
10. Učební dokumenty akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/01 Restaurování
kovů, kombinované studium, čj. 24 958/2006-23 schválené MŠMT dne
6. listopadu 2006
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11. Učební dokumenty akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/05 Restaurování
kovů, minerálů a organolitů, denní studium, čj. 91 25/2011-24 schválené MŠMT, bez
uvedeného data schválení
12. Učební dokumenty akreditovaného vzdělávacího programu 82-42-N/05 Restaurování
kovů, minerálů a organolitů, kombinované studium, čj. 21 105/2011-24 schválené
MŠMT, bez uvedeného data schválení
13. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ze dne 26. října 2011
14. Školní řád s účinností od 1. září 2011
15. Rozvrh hodin vyšší odborné školy ve školním roce 2011/2012
16. „Plán školního roku 2011/2012 VOŠ“, nedatováno
17. Záznamy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2011/2012
18. Zápis s nadpisem „Zasedání Školské rady VOŠ Turnov, konané dne 30. srpna 2011“
19. „Zápis ze společného zasedání Školských rad SUPŠ a VOŠ Turnov konaného
25. 10. 2011“
20. „Zápis ze školské rady“ pro VOŠ ze dne 31. ledna 2012
21. Výkaz o vyšší odborné škole M10 podle stavu k 30. září 2011
22. Soubor dokumentů „Časový rozvrh učiva 2011/2012“ schválený pro vyučované
předměty jednotlivě ředitelkou školy 31. srpna 2011
23. „Protokoly o klasifikaci VOŠ 2010/2013“ pro studenty studijní skupiny 2VOŠ dle
stavu k datu kontroly
24. „Protokoly o klasifikaci VOŠ 2011/2014“ pro studenty studijní skupiny 1VOŠ dle
stavu k datu kontroly
25. Souhrnný dokument „Semestrální a ročníkové práce – speciální chemie, technologie
konzervování a restaurování“ – studenti 2010-2013 a studenti 2011-2014“ a „Praktická
cvičení z restaurování – studenti 2010-2013 a studenti 2011-2014“, ve školním roce
2010/2011 a 2011/2012 dle stavu k datu kontroly
26. Dokument „Zkušební komise pro absolutorium ve školním roce 2010/2011 jmenovaná
Krajským úřadem Libereckého kraje“ pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší
odbornou školu Turnov, Skálova 373, bez data vydání
27. Protokol o absolutoriu studijní skupiny 3VOŠ ve školním roce 2010/2011, vzdělávací
program 82-42-N/01 Restaurování kovů,
28. Dokument „Přehled prospěchu – absolutorium 2010/2011“, studijní skupina 3VOŠ,
vzdělávací program 82-42-N/01 Restaurování kovů
29. Třídní knihy studijních skupin 1VOŠ a 2VOŠ, vzdělávací program 82-42-N/01
Restaurování kovů, vedené ve školním roce 2011/2012 k datu kontroly
30. Třídní výkazy studijních skupin 1VOŠ a 2VOŠ, vzdělávací program 82-42-N/01
Restaurování kovů, vedené ve školním roce 2011/2012 v listinné formě k datu kontroly
31. Tiskové výstupy - výpisy ze školní matriky vedené v elektronické formě v programu
BAKALÁŘI: studijní skupina 1VOŠ ve školním roce 2011/2012 – studentky
s katalogovými čísly 7 a 9, studijní skupina 2VOŠ ve školním roce 2011/2012 –
studenti s katalogovými čísly 6 a 10, studijní skupina 3VOŠ ve školním roce
2010/2011 – studenti s katalogovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10
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VI.
Poučení
Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná
osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne
seznámení s protokolem.
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 PaedDr. Dany
Rozkovcové, ředitelky inspektorátu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu
V Liberci dne 18. 6. 2012
(razítko)

Ing. Eva Žižková, školní inspektorka

Eva Žižková v. r.

Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka

Iva Kvízová v. r.

Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor

Jiří Machačný v. r.

Mgr. Jitka Šafaříková, školní inspektorka

Jitka Šafaříková v. r.

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující seznámení s protokolem a předání
stejnopisu protokolu
V Liberci dne 28. 6. 2012
(razítko)

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy

Jana Rulcová v. r.
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