ČŠI ohodnotila naši školu jako nadprůměrnou
Ve dnech 16. – 18. ledna 2012 proběhla na naší škole inspekční činnost Olomouckého
inspektorátu České školní inspekce. Škola byla v souladu s § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o
poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění
pozdějších předpisů celkově hodnocena jako nadprůměrná.
Z inspekční zprávy vybíráme:
Škola informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání dostupným
způsobem pro uchazeče i veřejnost (např. na webových stránkách školy, na přehlídkách
středních škol, Dnech otevřených dveří, atd.).
Škola úzce spolupracuje s poradenským zařízením v Prostějově, v souladu s potřebami
jednotlivých žáků a společně se zákonnými zástupci a podle možností školy přijímá potřebná
opatření.
Výchovné poradenství je zajišťováno pedagožkou, která se velmi dobře doplňuje se školní
preventistkou. Tvoří spolu mladý tým, který poskytuje příznivou a otevřenou atmosféru pro
žáky s různými problémy.
Škola má vytvořený účinný Minimální preventivní program zaměřený na omezení rizikového
chování. V rámci tohoto programu se žáci účastní mnoha výchovně-vzdělávacích aktivit.
Pro žáky prvních ročníků škola na své náklady pravidelně organizuje adaptační kurz, který
přispívá k jejich jednoduššímu a nenásilnému zařazení do života školy.
Obsah sledované výuky v přírodovědných a odborných předmětech byl v souladu
s programem vzdělávání i ŠVP. Metody vedení výuky byly uzpůsobeny úrovni schopností a
dovedností žáků, byly zaměřeny na rozvoj kompetencí k řešení problémů, užívání odborné
terminologie, získávání nových informací, zdravému životnímu stylu, znalostí a dovedností na
základě dříve získaných poznatků a zejména na jejich využití v běžné i odborné praxi.
Ve všech sledovaných hodinách byla patrna vstřícnost a příjemná pracovní atmosféra bez
náznaků stresujících situací.
Sledovaná jazyková výuka měla dynamický průběh, vyznačovala se názorností, nechybělo
střídání činností, což přispělo k aktivnímu zapojení žáků. Vyučující zařazují do výuky aktivity,
které vedou ke kvalitní přípravě žáků ke státní maturitě. Kontakt mezi žáky a vyučujícími byl
bezprostřední a přirozený, bylo patrné respektování stanovených pravidel. Propojením
s ostatními vyučovacími předměty byl podporován komplexní přístup ke vzdělávání. Účinnou
zpětnou vazbou pro žáky byl rozbor chyb a zdůvodněné objektivní hodnocení.
V oblasti teoretické a odborné přípravy škola sleduje a pravidelně vyhodnocuje úspěšnost
žáků po celý vzdělávací cyklus. Systematická aktualizace dosahovaných výsledků poskytuje
v elektronickém
záznamovém
systému
okamžitý
a
ucelený
přehled
o průběhu vzdělávání a hodnocení každého žáka.
Škola zapojuje žáky do regionálních nebo krajských olympiád v českém i cizím jazyce, ve
kterých žáci dosahují pravidelně dobrých výsledků. Úspěchy získali žáci také v zeměpisných
soutěžích, v soutěži psaní na klávesnici a velmi dobrých výsledků dosahují žáci na
Mezinárodní literární soutěži.

Škola sídlí od na nové adrese v budově bývalé základní školy. Stávající prostorové podmínky
jsou maximálně využité. Škola disponuje dostatečným množstvím kmenových a odborných
učeben i zázemím pro výuku tělesné výchovy a realizaci sportovních aktivit.
Materiální zázemí školy vytváří odpovídající podporu pro naplňování požadavků profilu
absolventa. Postup vedení školy je v oblasti zkvalitňování materiálních a technických
podmínek koncepční a je zaměřen především na doplňování a modernizaci učebních pomůcek
a audiovizuální techniky.
Škola spolupracuje z důvodu zkvalitnění výuky odborných předmětů se zaměřením na
Evropskou unii s Eurocentrem v Olomouci, které zajišťuje přednášky a výuku odborných
předmětů.
Odborné předměty se škole daří zlepšovat také díky spolupráci s Okresní hospodářskou
komorou v Prostějově, reklamní agenturou Vendi nebo firmou FTL – First Transport Lines
Prostějov. Možnost profesního růstu vyučujících umožnila škole spolupráce s vydavatelstvím
Computer Media Kralice na Hané, s kterým také intenzivně spolupracují pedagogové školy,
kteří publikují odborné učebnice. Žákům je umožněno v rámci spolupráce s regionálním
týdeníkem Prostějovský Večerník a deníkem Prostějovský deník naplňovat svou praxi v
publikační činnosti.

