Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL
Čj. ČŠIT-429/12-T
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: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Opava, příspěvková organizace
Purkyňova 12/1654, Opava, 746 01
Sídlo:
47813130
IČ:
600017311
Identifikátor:
Ing. Arnoštem Kleinem, ředitelem kontrolované osoby
Zastoupená:
Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zřizovatel:
příspěvková organizace
Právní forma:
Purkyňova 12/1654, Opava, 746 01
Místo kontroly:
13. března 2012
Termín kontroly:
školní rok 2011/2012 k termínu kontroly
Kontrolované období:

II.
Předmět kontrolní činnosti
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2
písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období.
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III.
Kontrolní zjištění
Státní kontrola byla uskutečněna ve vyšší odborné škole (dále „škola“).
1

Kontrola dodržování ustanovení § 102 odst. 1, věty první školského zákona,
v platném znění.
Kontrolovaná osoba předložila doklady studentů o úspěšném ukončení posledního
ročníku vzdělávání, jako podmínku pro absolutorium.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

2

Kontrola dodržování ustanovení § 102 odst. 2 školského zákona v platném znění
a ustanovení § 7 odst. 1 a) vyhlášky č. 10/2004 Sb., o vyšším odborném
vzdělávání, v platném znění.
Kontrolovaná osoba předložila doklad o „Vyhlášení řádného termínu absolutoria“ pro
školní rok 2010/2011 na období od 20. 6. – 22. 6. 2011 pod evidenčním číslem:
VOŠ2/2011.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů.

3

Kontrola dodržení vybraných ustanovení § 102 odst. 3 a 4 školského zákona,
v platném znění a ustanovení § 9 vyhlášky č. 10/2004 Sb., o vyšším odborném
vzdělávání, v platném znění.
Kontrolovaná osoba předložila doklady o řádném jmenování zkušební komise pro
absolutorium, třídy 3. VOŠ, v oboru vyššího odborného vzdělání 41-31-N/01
Regionální politika zemědělství a venkova, s termínem konání absolutoria
od 20. 6. – 22. 6. 2011 a „Protokol o absolutoriu“, včetně vložky do protokolu
o absolutoriu pod číslem 1 – 21.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů.

4

Kontrola dodržování ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 10/2004 Sb., o vyšším
odborném vzdělávání, v platném znění.
Kontrolovaná osoba předložila realizovaný harmonogram výuky na 2. období
školního roku 2010/2011, ze kterého je patrné, že před zahájením konání absolutoria
neprobíhala výuka studentů posledního ročníku třídy 3. VOŠ v rozsahu 5 po sobě
následujících pracovních dnů.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

5

Kontrola dodržování ustanovení § 104 odst. 1 a 2 školského zákona a ustanovení
§ 106 odst. 1 školského zákona, v platném znění.
Kontrolovaná osoba předložila rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále „MŠMT“) o udělené akreditaci pro vzdělávací program
41-31-N/01 - Regionální politika zemědělství a venkova, na dobu od 7. února 2006 do
1. února 2012 a prodlouženou platnost akreditace do 31. prosince 2014. Akreditovaný
vzdělávací program je zapsán do školského rejstříku.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

2/7

Moravskoslezský inspektorát České školní inspekce

Protokol
Čj.: ČŠIT-429/12-T

IV.
Odůvodnění
Ad 1
V tomto bodě byly kontrolovány doklady studentů o úspěšném ukončení posledního
ročníku vzdělávání, jako podmínka pro absolutorium. Ředitel předložil hodnocení
všech studentů 3. ročníku třídy 3. VOŠ z předmětů uvedených v učebním plánu,
6. období, školního roku 2010/2011 (doklad č. 14) a zapsaných v hlášení o zkouškách
a zápočtech.
Ad 2
V tomto bodě bylo kontrolováno plnění povinností kontrolované osoby, vyhlásit
nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roce, v období od 1 do 30. června,
v případě vzdělávacího programu s délkou studia 3 roky. Bylo zjištěno, že ředitel
školy vyhlásil dne 16. 5. 2011 řádný termín absolutoria na období od 20. 6. – 22. 6.
2011 pro akreditovaný vzdělávací program Zemědělství, obor vzdělání 41-31-N/01
Regionální politika zemědělství a venkova, pro třídu 3. VOŠ s délkou studia 3 roky
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 školského zákona a ustanovením § 7 odst. 1 a)
vyhlášky č. 10/2004 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
Ad 3
V tomto bodě bylo kontrolováno jmenování zkušební komise a klasifikace studentů
při absolutoriu ve třídě 3. VOŠ. Zkušební komise měla stálé členy (předseda,
místopředseda, vedoucí učitel studijní skupiny) a další členy (zkoušející a přísedící
učitel anglického jazyka, zkoušející a přísedící učitel německého jazyka, zkoušející
a přísedící učitel odborného předmětu, vedoucí absolventské práce a oponent
absolventské práce), její rozhodnutí o klasifikaci studentů z jednotlivých zkoušek
a obhajoby absolventské práce je zřejmé z „Protokolu o absolutoriu“, včetně vložky
do protokolu o absolutoriu jednotlivých studentů vedených pod čísly 1 – 21.
Předsedkyní zkušební komise pro absolutorium v oboru vyššího odborného vzdělání
41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova, ve třídě 3. VOŠ, pro termíny
konání absolutoria dne 20. – 22. 6. 2011, jmenoval Krajský úřad Moravskoslezského
kraje dopisem ze dne 10. 6. 2011, pod č. j. MSK 102443/2011. Ostatní členy zkušební
komise jmenoval ředitel školy dne 19. 5. 2011: místopředsedu zkušební komise,
pod ev. č. VOŠ3/2011 (doklad č. 8), vedoucího učitele studijní skupiny
pod ev. č.VOŠ4/2011 (doklad č 9), zkoušejícího a přísedícího učitele anglického jazyka
ev. č. VOŠ 28/2011, ev. č. VOŠ 29/2011 (doklad č 10), zkoušejícího a přísedícího
učitele německého jazyka ev. č. VOŠ 30/2011, ev. č. VOŠ 31/2011 (doklad č 11),
tří zkoušející a přísedící učitele odborného předmětu ev. č. VOŠ 25/2011, ev. č. VOŠ
26/2011, ev. č. VOŠ 27/2011 (doklad č 12), osm vedoucích absolventské práce
a jedenáct oponentů absolventské práce ev. č. VOŠ 5/2011 až ev. č. VOŠ 24/2011
(doklad č 13), vše v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 a 4 školského zákona,
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 9 vyhlášky č. 10/2004 Sb., o vyšším
odborném vzdělávání, v platném znění.
Ad. 4
V tomto bodě bylo kontrolováno, zda před zahájením konání absolutoria měli studenti
volno, v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů. Kontrolovaná
osoba předložila harmonogram výuky třídy 3. VOŠ v letním období školního roku
2010/2011 ev. č. VOŠ1/2011, ze dne 28. 1. 2011, ze kterého je patrné, že před
zahájením konání absolutoria v době od 13. 6. – 17. 6. 2011 výuka studentů výše
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uvedené třídy neprobíhala. Tato skutečnost byla ověřená kontrolou zápisů v třídní
knize a v hlášeních o zkouškách a zápočtech, ze kterých je patrné, že ve výše
uvedeném období neprobíhala výuka třídy 3. VOŠ pro školní rok 2010/2011.
Ad. 5
V tomto bodě byla kontrolována akreditace vzdělávacího programu udělená MŠMT
a rozhodnutí o zápisu akreditovaného oboru do školského rejstříku. Ředitel školy
předložil rozhodnutí MŠMT čj. 3061/2006-23, ze dne 7. února 2006 o udělené
akreditaci do 1. února 2012 pro vzdělávací program 41-31-N/01 - Regionální politika
zemědělství a venkova, denní forma vzdělávání, dále rozhodnutí MŠMT
čj. 2 473/2011-24, ze dne 26.dubna 2011 o prodloužení platnosti akreditace
do 31. 12. 2014 u výše uvedeného programu. Kontrolou byl také ověřen zápis
akreditovaného vzdělávacího program školy do školského rejstříku, na základě
kterého lze ke vzdělávání v tomto programu přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky
a přiznávat označení absolventa vyšší odborné školy.

V.
Shrnutí výsledků kontroly
Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
a školských služeb zejména školského zákona a navazujících právních předpisů, nebyla
zjištěna porušení vybraných ustanovení právních předpisů.

VI.
Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Zřizovací listina Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava,
příspěvková organizace čj. ZL/189/2001, úplné znění ke dni ke dni
22. 9. 2011, vydaná na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
č. 21/1802, ze dne 21. září 2011 (včetně příloh 1 a 2 a dodatků 1 - 14)
Rozhodnutí náměstka MŠMT o udělení akreditace vzdělávacímu programu 41-31-N/01
Regionální politika zemědělství a venkova, do 1. února 2012, čj. 3 061/2006-23 denní
forma vzdělávání.
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace vzdělávacímu programu
41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova, udělené dne 7. února 2006,
čj. 3 061/2006-23 do 31. prosince 2014, čj. 2 473/2011-24, v denní formě vzdělávání.
Žádost - Akreditační vzdělávací program 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství
a venkova, prodloužení platnosti akreditace do 31. prosince 2014.
Harmonogram 2. období školního roku 2010/2011, ev. č. VOŠ1/2011, ze dne
28. 1. 2011, kde je mimo jiné uvedeno volno před absolutoriem ve dnech
13. 6. – 17. 6. 2011.
Vyhlášení řádného termínu absolutoria na 20. 6. – 22. 6. 2011, pro školní rok
2010/2011, ev. č. VOŠ2/2011, ze dne 16. 5. 2011.
Jmenování předsedkyně zkušební komise pro absolutorium v organizaci Masarykova
střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace,
čj. MSK 102443/2011, pro školní rok 2010/2011, ze dne 10. 6. 2011, pro třídu 3.VOŠ,
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oboru vyššího odborného vzdělání 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství
a venkova.
8. Jmenování do funkce místopředsedy zkušební komise ev. č. VOŠ 3/2011,
pro závěrečné zkoušky v organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší
odborná škola, Opava, příspěvková organizace, pro školní rok 2010/2011, ve dnech
20. 6. – 22. 6. 2011, pro třídu 3.VOŠ, oboru vyššího odborného vzdělání 41-31-N/01
Regionální politika zemědělství a venkova, ze dne 19. 5. 2011.
9. Jmenování vedoucího učitele studijní skupiny do zkušební komise ev. č. VOŠ 4/2011,
pro závěrečné zkoušky v organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší
odborná škola, Opava, příspěvková organizace, pro školní rok 2010/2011, ve dnech
20. 6. – 22. 6. 2011, pro třídu 3.VOŠ, oboru vyššího odborného vzdělání
41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova, ze dne 19. 5. 2011.
10. Jmenování zkoušejícího a přísedícího učitele anglického jazyka studijní skupiny 3. V,
do zkušební komise ev. č. VOŠ 28/2011, ev. č. VOŠ 29/2011, pro závěrečné zkoušky
v organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace, pro školní rok 2010/2011, ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2011,
pro třídu 3.VOŠ, oboru vyššího odborného vzdělání 41-31-N/01 Regionální politika
zemědělství a venkova, ze dne 19. 5. 2011.
11. Jmenování zkoušejícího a přísedícího učitele německého jazyka studijní skupiny
3. VN, do zkušební komise ev. č. VOŠ 30/2011, e. č. VOŠ 31/2011, pro závěrečné
zkoušky v organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace, pro školní rok 2010/2011, ve dnech
20. 6. – 22. 6. 2011, pro třídu 3.VOŠ, oboru vyššího odborného vzdělání 41-31-N/01
Regionální politika zemědělství a venkova, ze dne 19. 5. 2011.
12. Jmenování 3 zkoušejících a přísedících učitelů odborného předmětu studijní skupiny
do zkušební komise ev. č. VOŠ 25/2011, ev. č. VOŠ 26/2011, ev. č. VOŠ 27/2011
pro závěrečné zkoušky v organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší
odborná škola, Opava, příspěvková organizace, pro školní rok 2010/2011, ve dnech
20. 6. – 22. 6. 2011, pro třídu 3.VOŠ, oboru vyššího odborného vzdělání 41-31-N/01
Regionální politika zemědělství a venkova, ze dne 19. 5. 2011.
13. Jmenování 8 vedoucích absolventské práce a 11 oponentů absolventské práce studijní
skupiny do zkušební komise ev. č. VOŠ 5/2011 až ev. č. VOŠ 24/2011, pro závěrečné
zkoušky v organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace, pro školní rok 2010/2011, ve dnech
20. 6. – 22. 6. 2011, pro třídu 3.VOŠ, oboru vyššího odborného vzdělání 41-31-N/01
Regionální politika zemědělství a venkova, ze dne 19. 5. 2011.
14. Učební plán – předměty 3. ročníku (5. a 6. období), školní rok 2010/2011
15. Učební plán – předměty 2. ročníku (3. a 4. období), školní rok 2009/2010
16. Učební plán – předměty 1. ročníku (1. a 2. období), školní rok 2008/2009.
17. Třídní kniha za 6. období 2010/2011.
18. Třídní kniha za 5. období 2010/2011.
19. Hlášení o zkoušce z PO603 Úvod do světa práce (21 studentů), třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Andrea Dejmková.
20. Hlášení o zkoušce z PO604 Údržba krajiny 2 (21 studentů), třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Ing. Lubomír Smrček.
21. Hlášení o zkoušce z PO605 Veřejná správa a samospráva obcí (21 studentů), třída
3. VOŠ, šk. rok 2010/2011, šesté období, vyhotovil Ing. Václav Žampa.
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22. Hlášení o zkoušce z PO604 Cestovní ruch na venkově 2 (21 studentů), třída 3. VOŠ,
šk. rok 2010/2011, šesté období, vyhotovila Mgr. Eva Škrobálková.
23. Hlášení o zápočtu z PO601 Jazyk anglický – pokročilí, třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Tomáš Hrubec.
24. Hlášení o zápočtu z PO601 Jazyk německý – pokročilí, třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Kateřina Schleierová.
25. Hlášení o zápočtu z PO602 Jazyk anglický – začátečníci, třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Alena Bernardová.
26. Hlášení o zápočtu z PO602 Jazyk německý – začátečníci, třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Bedřiška Bartoňová.
27. Hlášení o zápočtu z PO603 Úvod do světa práce (21 studentů), třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Andrea Dejmková.
28. Hlášení o zápočtu z PO604 Údržba krajiny 2 (21 studentů), třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Ing. Lubomír Smrček.
29. Hlášení o zápočtu z PO605 Veřejná správa a samospráva obcí (21 studentů), třída
3. VOŠ, šk. rok 2010/2011, šesté období, vyhotovil Ing. Václav Žampa, ze dne
8. 5. 2011.
30. Hlášení o zápočtu z PO606 Projektový seminář 2 (21 studentů), třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Ing. Kamila Lisalová.
31. Hlášení o zápočtu z PO607 Cestovní ruch na venkově 2 (21 studentů), třída 3. VOŠ, šk.
rok 2010/2011, šesté období, vyhotovila Mgr. Eva Škrobálková.
32. Hlášení o zápočtu z VO609 Zelinářství, třída 3. VOŠ, šk. rok 2010/2011, šesté období,
vyhotovil Ing. Daniela Brimusová.
33. Hlášení o zápočtu z VO608 Sociologie, třída 3. VOŠ, šk. rok 2010/2011, šesté období,
vyhotovil Mgr. Andrea Navrátilová.
34. Hlášení o zápočtu z VO610 Konverzace v anglickém jazyce, třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Tomáš Hudec.
35. Hlášení o zápočtu z VO611 Konverzace v německém jazyce třída 3. VOŠ, šk. rok
2010/2011, šesté období, vyhotovil Mgr. Kateřina Schleierová.
36. Protokol o absolutoriu, třída 3. VOŠ, školní rok 2010/2011, studijní skupina
3. V a 3.VN, délka vzdělávání tři roky, forma vzdělávání denní, řádný termín
od 20. 6. 2011 do 22. 6. 2011, opravný termín od 15. 9. 2011 do 15. 9. 2011, podepsáni
stálí členové zkušební komise a další členové zkušební komice, včetně vložky
do protokolu o absolutoriu číslo: 1 – 21.
37. Osobní karty studentů včetně druhých a třetích listů, třídy 3. VOŠ.
38. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení (elektronický výpis) pro VOŠ k 1. 3. 2012.

VII.
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,
Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00 Ostrava 2, případně prostřednictvím datové
schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.t@csicr.cz) s připojením elektronického
podpisu.
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Moravskoslezský inspektorát České školní inspekce

Protokol
Čj.: ČŠIT-429/12-T

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu
V Ostravě dne 26. března 2012

(razítko)

Mgr. Richard Vilášek, školní inspektor

…………………………………..

RNDr. Libor Kubica, školní inspektor

…………………………………..

Datum a podpis ředitele školy potvrzující seznámení s protokolem a předání
stejnopisu protokolu
V Opavě dne 26. března 2012

(razítko)

Ing. Arnošt Klein, ředitel

…………………………………..
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