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Místo inspekčníčinnosti

U Klafiárku3,ŽďáÍ nad Sázavou
12._ |5. říjen2015

Termín inspekčníčinnosti

Inspekčníčinnostby|azahájena předloženímpověření k inspekčníčinnosti.

Předmět inspekční činnosti
Předměteminspekčníčinnostije v souladu s $ 174 odst. 2 zékonač. 56112004Sb.,
odborném
a jinémvzdě|ávání(školskýzéů<on),
o předškolním,záklaďnm'středním,vyšším
předpisů:
ve zněnípozdějších
písm.b) zjišťovánía hodnocenípodmínek,pruběhu a výsledkůvzdě|áváni,a to podle
příslušnýchškolníchvzděIávacíchproglamů,
písm.c) zjišťování
a hodnocenínaplněníškolníchvzdě|ávacíchprogramůa jejich soulad
s právnímipředpisya rámcovýmivzdě|ávacímiprogramy.
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V souladu se zápisem v rejstříku škol a školských zaŤizenívykonává školská právnická
osoba Biskupské gymnáziam (dále škola)činnoststředníškoly. Celkem se ve škole vzdě|ává
352 žáklů,z toho v osmi třídách osmiletého studijního cyklu oboru vzdě|áni 79-4|-zu8|
G5rmnázium22,7žák:ů
a v pěti třídách čtyřletéhostudijníhocyklu oboru vzdě|ání79-41-K]4l
Gymnázium 126 žáktt.Uspěšným ukončenímvzdě|ávacíchprogramůzískávají absolventi
střední vzdě|áni s maturitní zkouškou. Vzhledem k nejvyššímupovolenému počtu Žáků
je naplněnostškoly 98 %.
V pruběhu vzděIáváníje kladen klíčový dtnaz na morální, osobnostnía sociální rust žáků.
Škola podporuje humanitní i přírodovědnou profilaci bohatou nabídkou volitelných
i nepovinných předmětů.Velkým přínosemje silná podpora vzdě|ávacich aktivit pro žáky,
jako např. účastžákůna stážichv Akademii věd ČR, jejich zapojeni do vysokoškolských
programů,mezinár.odníchcertiťrkovanýchkurzů' úzkéspolupráce s odbomými pracovišti
vysokých škol atd. Školaidentifikuje celkem 64 žákise speciálními vzdělávacími potřebami
(dále SVP), z toho j e školskými poradenskými zaŤízeními
diagnostikováno 45 žákůse SVP
1I
Žákimimořádně
a
nadaných.Žáci s odlišnýmmateřskýmjazykem ve školenejsou.
Školaumožňujedalšíduchovnírůstnejen žáktlm,ale i zaměstnancům.Mají možnostúčasti
na mši svatéa na pravidelných duchovníchobnovách. Dtraz je kladen na respektovaníjeden
druhého,formování hierarchie hodnot' spoluvyťvářeníkulturního prostředí a vedení k úctě
ke vzdělávání a pokoře. V této oblasti je žákům i zaměstnancům významnou měrou
nápomocen spirituál školy.

Hodnocení podmínek k realrlzaciprogramů
Ředitel školy byl do funkce jmenován v roce 1992. Na řízeníorganizace se kromě ředitele
školy podílí zástupkyně ředitele školy pro výuku, zástupce ředitele školy pro organizaci
výuky a zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku. Důležitýmčlánkempro zajištěníkvality
dílčích výchovně-vzdě|ávacich oblastí je střední management, který tvoří vedoucí
předmětových komisí, výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Organizačni
struktura odpovídá velikosti a typu školy a je funkční. Škola má vypracovaná jasná
organizačnípravid|a, která jsou snadno přístupná všem aktérum vzděláváni. Výuka je
organizována v souladu s právními předpisy. Kontrolní systémy dávaji účastníkům
dostatečnou zpětnou vazbl o kvalitě podmínek' pruběhu a výsledcích vzdě|ávání.
Na zakladě provedenéSwoT ana|ýzy z čewna2015 stanovila škola silné a slabéstránky,
příležitosti ke zlepšeni a |.rozby a dáIe s nimi pracuje. Zptacovaný Strategictq; plán
na období let 20]4 _ 2012 stanovil náročné,ale reálnécíle, kterése škole daří posfupně
naplňovat. Vedení školy' pedagogičtípracovníciizákonní zástupci žákůstrategiek dosaŽení
cílůspoluvyfuáieji, respektujíje a podle potřeby uplatňují.
IJďrženía zvyšování kvality vzdě|áváni probíhá v návaznosti na systematický profesní
rozvoj vedení školy a celého pedagogického sboru. Na několik učitelůs vysokou mírou
přímévyučovacípovinnosti je kladena velká psychosomatická zátěž.S ředitelem školy byla
projednána nutnost případnépodpory těmto vyučujícím.
Vedení školy věnuje personálním podmínkám systematickou pozornost. Vyučující
vyhovují podmínkám odborné kvalifikace stanovené zákonem č.56312004 Sb.,
o pedagogických pracovnícícha o změně někteých zákonů,ve znění pozdějšíchpředpisů.
Mnozí z nich rea|izují publikační činnost. Evaluace v této oblasti probíhá pravidelně
v několika rovinách, tj. hodnocení učitelůvedením školy, žáky, hodnocení vedoucích
předmětových komisi atd., s využitím dotazďků a zapojením do projektů a činností.
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Pedagogický sbor je stabilizovaný. K celkové pohodě interpersonálních vztahů přispívá
mimo jiné i optimální věkové rozvrženíučitelskéhosboru. Jednotlivípedagogovése neustále
dále vzdělávají, pracují v projektových týmech' úěastníse odborných konferencív ČR
i v zahraničí,absolvujívzdě|ávaci bloky na špičkovýchpracovištíchvysokých škol. Cílem
je vybudovat flexibilní, spolehlivý a spolupracujícíučitelský sbor a podporovat další
vzdě|áváni pedagogických pracovníků(dále DVPP). Škola účelněpodporuje mimo jiné
irealizaci mimoškolních aktivit, jako např. kaŽdoroční Pašijové hry pro veřejnost,
vystoupení školního pěveckého sboru v tuzemsku i v zahraničíapod. Docházi tím také
ke zkvalitňování mezilidských a mezipředmětových vztahů i podpoře týmové spolupráce
pedagogů. Uvedené další vzdě|áváni vycbáai z vlastního zájmu uěitelů, výchovně
vzdě|ávacich cílů a finančních možností školy. Systém nastaveného DVPP patÍ1
knejkomplexnějšímmezi gymnázii v Kraji Vysočina. odborně erudovaný a empatický
pedagogický sborje ochoten věnovat se speciÍickýmvzdě|ávacímpožadavkům
jednotlivých
Žáků.Specia|izovanéčinnostivykonává výchovná poradkyně, školnípreventistka sociálně
patologických jevů, koordinátorka environmentálnívýchovy, vzdě|ávánía osvěty. Činnosti
informačních a komunikačních technologií (dále ICT) koordinuje pověřený učitel.
Personálnípodmínkyškolyjsou na poŽadovanéúrovni.
Ve čtyřpoďIaŽní budově' která je umístěnav klidné části města, je dostatečnýpočet
kmenových učeben i odborných pracoven. Pro potřeby výuky tělesné výchovy jsou
využíványpronajatéprostory nedalekéholehkoatletickéhoareálu' sportovníhaly a dalších
Budova školyje bezbariérová.Díky úspěšnému
sportovišť.
využívánígrantůje školavelmi
dobře vybavena prostředky ICT a dalšímipomůckami.Pedagogovéškoly pto žáky vytvořili
obsáhlou sadu digitálních učebníchmateriálů
138 elektronických učebnic. Jsou
k dispozici v neveřejnéčástiwebových stránek školy.Prostory školníbudovy jsou vkusně
upraveny' poskýují možnosti pro relaxaci i přípravu žákt o přestávkách a v době mimo
pravidelnou výuku. V letošnímškolním roce byly zahájeny přípravy na stavební úpravy
s cílem získatdalšíprostory. Vedení školy, vyučujícíi provozní pracovníci si uvědomují
význam estetickéhoa dobře udržovanéhoprostředí pro kultivaci chování žáků' V době
inspekčníčinnostibylo zřejmé,že tento záměr se daří úspěšněnaplňovat.
Školavyužívá finanční prostředky ze státníhorozpočtuna příménáklady navzděIávání,
provoz školy a na rozvojové programy. Dále využívá vlastní příjmy zhlavni a doplňkové
činnosti, finančníprostředky z Evropského sociálního fondu a z jiných zdrojů. Přestože
škola naplňuje poslání vzdě|ávaci instituce pro žáky bez rczdí|u vyznání, ze strany státu
přetrvávávyrazná nerovnost v poskyování státníchdotacícírkevnímškolám.
Předmětem činnosti školní jídelny-výdejny, která je umístěnapřímo v budově školy.
Pokrmy připravuje škole smluvní partner, dovoz stravy si škola zajišťujesama. Žáci isou
správně zaÍazeni do věkových skupin strávníků,mají správně nastaven finanční limit
na nákup potravin a mají zajištěn pitný režim. Školaneprovozuje nápojový automat ani
školníbufet.Prostory školníjídelny-výdejnyjsou čistéa prostorovědostačující
, zénemipro
výdej obědůje nadstandardní.Bezpečnosta dohled nad žáky zajišt'ujípedagogovéškoly.
V průběhustravováníbylo vŽdy ve školníjídelně-výdejněpříjemnéklima.
Školamd vytvořeny podmínky pro realizaci vzdělávacíchprogramů na očekdvunéúrovni.

Hodnoceníprůběhuvzdělávání ve vztahu ke vzděláYacímprogramům
V hospitovaných hodinách českéhojazyka a cizích jazyků projevovali žáci aktivni zájem
o probíranou a procvičovanou látku. Nabídka bohatéhopodpůrnéhomateriálu ze strany
vyučujícíchjednoznačně přispívala k plynulému a zároveň atraktivnímu pruběhu výuky.
Yyuživání prostředků ICT učiteli i žaky v hodinách bylo běŽné.orientace na praktické
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vytlŽititeorie v praxi sejevilo jako velmi přínosnépro udrŽenízájmužáků.Takéaktivizující
metody přispívaly k podpoře pruběžnémotivace. U žákůbyly zjištěny kvalitní pracovní
návyky, samostatnost i dovednost týmové spolupráce. Efektivitě jazykového vzděIávání
věnuje škola dlouhodobou pozornost. Zvyšováni jazykovýcb kompetenci žákůje cíleně
podporováno ruznými formami. Jedná se např. o aplikaci metody Content and Language
Integrated Learning ve vybraných kapitolách některých předmětů, vyuŽití kontaktu
s rodilými mluvčími' podporu žákovských projektů, aktivní spolupráci se zahraničními
školamia institucemia další.
V pruběhu vyučovacíchhodin společenskovědníchpředmětů Žáci častoa vhodně využíva|i
získaných sociálních dovednostía kompetencík řešeníproblémů.Dokazovali připravenost
nést odpovědnost za svéjednání a mqi respekt k postojům druhých. Cíleně byli vedeni
k účelnému
osobnostnímua sociálnímu rozvoji s důrazemna rozvoj afektivníchkompetencí.
Při výuce přírodovědných předmětůvychÍtzeli vyučujícíz promyšleněpřipravených hodin
azevzájemné společné
interakcese žáky.Nepřehlédnutelnousnahoupedagogůje výváření
vhodnéhoedukačníhoklimatu. Jejich cílem bylo vytvořit prostředíprotknutékřesťanským
duchem s důrazemna slušnosta zásadovost. V hospitovaných hodinách bylo patrnétaktní
vystupování pedagogů a sociálně vyzrá|é chování žáků.Sebehodnocenínebo vzájemné
hodnocení žák.ůvhodinách bylo zjištěno pouze sporadicky. Často a účinněse při výuce
využivqi mezipředmětovévztahy a vhodně zaÍazenépříkladyz praktickéhoŽivota. V rámci
environmentálnívýchovy jsou žáci vhodně a cíleněvedeni k ekologickémumyšlení.
V hodinách matematiky se vyučujícímvelmi úspěšnědařilo vést žáky k aktivní práci
avzájemné spolupráci. Učast v projektu pilotování učebnice matematiky vytvořené
kolektivem profesora Milana Hejného se ve sledovanévýuce pozitivně projevila vysokou
úrovní osvojených komunikativních kompetencí žák:ů,jejich zdraým sebevědomím
azaujetím pro řešeníproblémových úloh. Celkově je systém práce s talentovanými Žáky
v matematice komplexní a přinášíprokazatelnévýsledky.
Správa prostředkůICT je dobře zabezpečena.Žáci samostatněvypracovávali úlohy z oblasti
informační gramotnosti. Počítače
byly účinněvyužity nejen při řešení,ale i při zadáváni
úkolůa kontrole výsledků.Uspěšněbyly aplikovány mezipředmětovévztahy.
Průběh vzdělúváníje na očekóvanéúrovni a účelněsměřaje kpodpoře osobnostního
a sociólního rozvoje žáků.

Hodnocení qýsledkůvzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům
Škoh pruběŽně zjišťujeinformace o vzdělávacích výsledcích žák:ů
a vyhodnocuje je.
Na základě individuálního přístupujsou pedagogovéschopni zajistitpokrok u většiny Žáků.
Bohatou nabídkou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia umožňujíjejich
vhodnou profilaci ve vybraném zaměření. Pozitivní vliv na osobnostní rozvoj a rozvoj
individuálního nadání azájmů má široká nabídkanepovinných předmětůa kroužků,o které
žáci projevujíkaždoročněvelký zájem, Klíčovou aktivitou školy je podpora mimořádně
nadanýchjedinců. Nadaní žáci se např. podíleli v rámci spolupráce s Českouakademiívěd
na vj'zkumu v ruzných oblastech a oborech a účastnilise vědeckých stáží.Několik Žáků
vyuŽilo spolupráce s americkou JOHNS HOPKIN,S UNIVERSITY a úspěšnězískalo
certiÍikáty ve zvolené oblasti matematiky, biologie a ICT. o tom, Že se škole v tétooblasti
daří, svědčí tada úspěchův soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti,
odborných stážích,jazykových kurzech a státních zkouškách. Zajištěnímnadstandardních
vzdě|ávacích aktivit se pedagogům daří motivovat žáky k aktivnímu přístupu k učení
a zájmu o dosaženíco nejkvalitnějšíchvýsledků.
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Rovnómu pffstupu ke vzdělávání věnuje škola trvalou pozornost, uchazečijsou přijímáni
v souladu s právními předpisy. Systémje vhodně nastaven a podílí se předevšímna řešení
projevů rizikového chování a kariérovémporadenství. V souladu se zaměřením školy je
evidentní snahou pedagogůvstřícnost ke všem uchazečůma Žakůmv pruběhu vzděIávání.
Pracovníci školy vytvářejí pro každéhožákarovnépříležitostik jeho zapojeni do kolektivu
ostatníchŽáků.Poradenský systémzajištle výchovná poradkyně s metodičkouprevence.
Pedagogovépodporují Žéky se SVP tak, aby se každý žák citi| bý přijímán a podporován
k rozvoji svého potenciálu a je jim věnována odpovídajícípozornost. Ve spolupráci
se školskými poradenskými zaiizeními je pedagogický sbor o jejich potřebách věas
informoviín.Po konzultaci se zákonnými zástupci žáka a vyučujícímizpracovává výchovná
poradkyně pro kaŽdého školským poradenským zařízením diagnostikovaného žáka
dokument Soubor metod pro individuální práci se žálE se SVP. Zásady hodnocení
a klasifikace žákttse SVP jsou součástíškolníchdokumentů.Školaposkytuje podporu pro
rozvoj kognitivních i sociálních dovedností všem žrákůma zajištbje vstřícnéa přátelské
prostředí. Ve výsledcích vzdělávání žák:ůpřinášejí přijímaná opatření zlepšenía svědčí
je věnovánazvýšená
o účinnostipodpory žákůse SVP. Žákům s rizikem školníneúspěšnosti
pozomost ajsou jim poskýovány individuální konzultace. Jakmile se t5rtoproblémyu žáků
vyskytnou, školaje řešíihned ve spolupráci s vyučujícímia zákonnými zásfupci.
V oblasti sociálně patologických jevů se školní metodička prevence spolu s výchovnou
poradkyní cíleně zaměÍi|y na vytváření vhodných podmínek pro prevenci. Metodika
prevenceje zaměřenapředevšímnavztahy mezi spoluŽáky, sexuálnívýchovu, problematiku
znelživání návykových látek, záškoláctvi ana možnéprojevy xenofobie. Široká nabídka
školníchi mimoškolníchaktivit nabizi žáktlrnsmysluplnévyužiti volnéhočasu.Jeví se jako
účinnýzpůsob potiréni výskýu a rozvoje nežáďoucíchjevu mezi Žéky.Prevence je také
součástívyuky některých předmětů,náplní ruzných akcí i výchovnépráce pedagogůškoly.
ZaměÍuje se hlavně na prohloubení spolupráce se zákonnými zástupci a veřejností,
zlepšováníklimatu školy a výchovu ke zdravémuživotnímustylu. PedagogovévyuŽívají
rozmanitost ve školnímspolečenstvížákůjako důležité
qýchodisko pro plánoviánía účelnou
rcalizaci j ejich v zdě|áv ání.
Ve škole funguje monitorovací systémrizikového chování žakůve školními mimoškolním
prostředí. Ie za|oženna spolupráci školní metodičky prevence s výchovnou poradkyní,
tffdními učiteli a ostatnímipedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Cílem je
podchycení a následná odborná intervence při řešení tohoto jejich chování tak, aby
nedochiízelo k vyhrocení situací a k narušeníjiž vywořeného sociálního klimatu ve třídě
či škole. V závislosti na závažnosti jednotlivých případů rizikového chování žáků se
posfupuje podle stanovenýchkrizových scénářů.
Informace o žácich se získávajímimo jinéz dotazníkových šetření,anket, slohových ptací,
esejí,rozhovorůse žékyapozorováním jejich činnostípři ruzných aktivitách' telefonických
kontaktůse zákonnými zástupci, vlastníchcílenýchpozorování a rozhovorůna rodičovských
schuzkách. Používaná preventivní sociometrická šetřenítřídních kolektivů jsou dalším
qfunamn;im zdrojem informací a přinášejí qýbornou zpětnou vazbu pro aktualizaci
area|izací minimálního preventivníhoprogramu. Je zaměřen na aktivní podporu zdravého
Životního stylu žáků, na osvojení pozitivního sociálního chování, smysluplné využiti
volnéhočasus cílem vývořit užéktttouhu zdravě se rozvíjet a byt odpovědný za sebe a své
jednrání.
prostředí pro žákyi dospělé.V době inspekčníčinnostibyla přijatá
Škoh zajištujebezpečné
opatřeníúčinná.V duchu křesťanskénauky se škola snažípředávat žáktlmpozitivní živottu
hodnoty, motivovat je k zodpovědnému přístupu k vlastnímu životu a všímat si potřeb
druhých. Žáci3souvhodnými formami vedeni k humanitě, upevňoviínímorálních i mravních

Ceskúškolníinspekce
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hodnot a k empatickému cítění k druhému. Jednou z mnoha moŽností je podpora
dobrovolnicfrí a tradičnízapojováni do ruzných charitativních sbírek. Nezanedbatelným
společnýmprojevem lidskosti a empatie je v této oblasti starost Žáků školy o kamaráda
a snaha o jeho finančnípodporu při studiu v rámci tzv. Adopce na dólku.
Spolupráce se zřizovatelemje koncepčnía neomezujese porrzena řešenídílěíchproblémů
v materiální oblasti. Programově je rozvíjena oboustranná a otevřená komunikace se
zákonnými zástupci žáků.Mohou získávat informace o životě školy nejen na rodičovských
schůzkách,individuálních setkáních s pedagogy a z písemných sdělení, ale také
prostřednictvím obsahově bohatých webových stránek. V případě potřeby jsou jim
k dispozici konkrétníídaje ze školního informačníhosystému.Činnost školy podporuje
organizace s názvem Rada rodičů a přátel Biskupského gtmnázia. Ye školním roce
20Í4/20|5 získalo několik desítek žákt} prospěchové stipendium nebo odměnu
zamimoŤádnéúspěchy.Výše uvedenépartnerstvís mezinárodními otganizacemi,pracovišti
Akademie věd ČR, vysokými školami a dalšímiinstitucemi je rozvíjeno s cílemposkytování
maximální podpory individuálnímu rozvoji žáka. Do tohoto způsobu práce se podařilo
úspěšnězapojitprostřednictvímpředmětových komisí řadu dalšíchpedagogů.Svými akcemi
pro veřejnost je škola již tradičnísoučástíkulturního a společenskéhoživota ve městě
a regionu.
Při ukončovánístudia dosahujížáci podle údajůCentra pro zjišťovánívýsledkůvzdělávání
nadpruměrných výsledků ve srovnání s gymnázii Českérepubliky. V přijímacím Ťizení
na vysokéškolyuspějívždy téměřvšichni žáci.Yedení školypruběžněanalyzujeuplatnění
a úspěchysvých absolventůa ziskanépoznatky využivápro svůjdalšírozvoj.
Hodnocení individuálních i skupinových výsledků vzdělávdní ždkůa celkoých ýsledků
vzdělúvúníjena očekávanéúrovni.

Závěry
a)

Silné stránky
C rozsěůtláa účelnápartnerská spolupráce i s mezinárodními organizacemi,pracovišti
Akademie věd ČR, vysokými školami a dalšímiinstitucemi
o funkčnísystémvýchovného poradenství a prevence rizikového chování v duchu
křesťanskýchtradic pro rozvoj kognitivních i sociálních dovednostížák:ůkutváření
jejich vhodných postojů
o kontinuá|ni a vysoká uroveň poskytování individuální podpory žáktlrn.se SVP
i žákůmmimořádně nadaným k zajištěnívstřícnéhoa bezpečného
prostředí
o aktivní a účelnýrozsah čerpanífinančníchprostředkůz fondůEvropské unie

b) Návrhy na zlepšenÍ
o v rámci uplatňování vhodných výchovných a vzdě|ávacich strategií vyuŽívat
ve vyučovacíchhodinách vzájemnéhodnocenía sebehodnoceníŽáků
c)

Zhodnocení vývoje škoty
o došlo k dalšímuzkvalitnění materiálníchpodmínek pro vzdělávání
.

ve vyučovacíchhodinách jsou využíványpestřejšímetody a formy práce
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zjištěníopírá
materiálů,o kterése inspekční
škol a školských zařizeni, vydaný Krajským úřademKraje Vysočina,

.2015
právnickéosobyBiskupskéhogymnáziav e Žď áÍe
do funkceřediteleškolské

'. ázavou, vydané NáboŽenským společenstvím Adolpha Kolpinga, ze dne

10.3.2006

3. ZřrŽovací listina školsképrávnické osoby, ve znění dodatků,vydaná NáboŽens[ým
společenstvímAdolpha Kolpinga, ze dne 25. 8. 20||
vydané Náboženským společenstvím
4. Roďrodnutí zťtzovate|e o změně počtu žá./ritt,
Adolpha Kolpinga, ze dne 1. 9. 2008

5 . Yýkaz R 13-01o ředitelstvíškolpodlestavuk 30. 9. 20|5,ze dne9. 10.2015
6. Yýkaz M 8 o středníškolepodlestavuk 30. 9. 20|5,ze dne9. t0. 2015
komisí,ze ďne11. ||.201.4
7. Metodikapro vedoucípředmětových
8 . Yýkaz M 8a o středníškolepodlestavuk 30. 3. 20|5,ze ďne|0. 4.20|5
9 . Škohi vzdě|ávacíprogram gymnaziáIruhovzděláváni _ okno do světa moudrosti
a vzdělanosti,verzeč.4, p|atnáod 1. 9. 2010
1 0 . Přehled zménškolníhovzdéIávacihoprogramuBiskupskégymntízium_ okno do světa
moudrostia vzdělanosti
1 1 . Štotniřád,ze dne20. 9.20|4
12. orgaruzaěruYad,ze dne 1. 9. 20|5
právnickéosobyBiskupskég5rmnázium
1 3 . organzačnischémaškolské
pracovníků,
ze dne 1. 9.20|4
14. Dalšívzdě|ávárupedagogických
pracovníků
na školnírok20|5l20|6,zeďne24.8.2015
1 5 . Dalšívzdělávánípedagogických
1 6 . Dozory nadžákyškoly,ze dnel.4.20|5
mimořádně nadanéŽáky),ze dne
t7 . Individuálni vzděIávacíplán (pro handicapované,
t. 4.201'1,
směrnice,zedne 1. 9.20t4
1 8 . Maturitnízkouška,vnitroorganizační
vnitroorganizaěru
směmice,ze dne1.9. |0|2
1 9 .Nehodnocenížáú<a,
vnitroorganizačrusměrnice,ze dne,1. 9. 2010
20. Přij ímáď stížností,
dosažené
vzdé|éní
21. ZaměstnanciBiskupskéhogymúvia_ nejvyšší
poradce,ze ďne27 8. 20|5
22. Evaluačnízprávavýchovného
vzdě|áruzaměstnanců
školy
dosaženém
23. dokladyo nejvyšším
planpro období20|4 _20|7, ze dne l0. |2.20|3
24. Strategický
červen2015
25. SwoT ana|ýza,
26. Ročníplán práce 2015l2arc,ze dne |4. 9. 20|5
jevy, hospitační
protokol
27. Hospitace- sledované
28. řády odbornýchučeben
pedagogickérady
29. zápisy z jednéní
30. zápisy s provozníchporad
3|. zápisyzporaďvedeníškoly
32. záryisyz porudvedoucíchpředmětovýchkomisí
33, záptsyzporaďtřídníchučitelů
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35. ťídnívýkazy
36. zÁpisy ze zasedáni Rady školsképrávnické osoby Biskupského gymnázia ve Žďáru
nad Sázavou

dokumentacepřijímacíhořízerupro školnírok2015l20|6
jmenovací dekrety členů Rady školské právnické osoby, vydané Náboženským
společenstvímAdolpha Kolpinga, ze dne 27 . 3. 201,5

39. dokumentacek Žákůmse SVP
40. rozvrhy žák:ů
aučitelů
ve školnímroce2015120|6
41. Inspekěnízptáva,ze dne9. 6. 20|0
Poučení
Podle s 174 odst. 10 zákona č.5ó1/2004 sb. můžeředitel školy podat připomínky
k obsahu inspekčnízprávy Českéškolníinspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případnépřipomínlry zašletena adresu česká školníinspekce, Inspektorát v Kraji
Vysočina,Zborovská 3' 586 01 Jihlava' případně prostřednictvím datovéschránky
(g7zais9)nebo na e.podatelnu(csij@csicr.cz) s připojením elektronickéhopodpisu a to
k rukám ředitele inspektorátu.
Inspekčnízprávu společněs připomínkami a stanoviskem českéškolní inspekce
k jejich obsahu zasílá Ceská školníinspekce zřizovateli a školskéradě. Inspekční
zpráva včetněpřipomínekje veřejná a je uloženapo dobu 10 let ve školea v České
školníinspekci, Inspektorátu v Kraji Vysočina.

Složeníinspekčního týmu a datum vyhotovení inspekčnízprávy
Českáškolníinspekce
Titul, jméno,příjmení,funkce
PhDr. Mgr. Milan Matějů, školníinspektor
Mgr. Ludmila Dobalová, školníinspektorka
Mgr. Miroslav Pospíšil,školníinspektor
Ing. Hana Vejvodová, kontrolní pracovnice
Bc. Alena Votavová, kontrolní pracovnice
Jihlava 22.Íijna2015
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potnzující projednání a převzetíinspekčnízprávy
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