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Sportovní gymnázium
Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,
příspěvková organizace
Mgr. Tomáš Pracný, ředitel
Volgogradská 2631/6
Zábřeh
700 30 Ostrava

Sdělení k vyhodnocení inspekční zprávy a protokolu České školní inspekce
zřizovatelem
Vážený pane řediteli,
na základě vyhodnocení inspekční zprávy a protokolu České školní inspekce v souladu s usnesením rady kraje
č. 46/1864 ze dne 11. ledna 2006, kdy byl schválen systém hodnocení zjištění z kontrol a šetření stížností
u příspěvkových organizací kraje, a č. 70/2616 ze dne 22. května 2006, kdy byla změněna kritéria pro
hodnocení závažnosti nedostatků zjištěných při ostatních kontrolách a šetření stížností u příspěvkových
organizací kraje v bodech týkajících se kontrolního zjištění Českou školní inspekcí, byl radě kraje předložen
návrh opatření na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích
kraje.
Vzhledem ke skutečnosti, že Česká školní inspekce vyhodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání,
naplnění školního vzdělávacího programu, jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím
programem a oblast dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských
služeb ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v organizaci
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, s výsledkem
bez nedostatků, rada kraje usnesením č. 81/7326 ze dne 17. února 2020 rozhodla o tom, že nebudou přijata
žádná opatření.
V předmětné inspekční zprávě se mimo jiné uvádí, že silnými stránkami školy jsou nastavená koncepce rozvoje
organizace, efektivní cílená spolupráce s klíčovými partnery, účinná podpora vzájemné spolupráce
a komunikace mezi všemi aktéry vzdělávání a cílená motivace žáků k dosahování dobrých výsledků
ve vzdělávání projevující se ve sportovních úspěších i na evropské a světové úrovni. Dovolte, abych Vám v této
souvislosti jménem náměstka hejtmana kraje za tyto výsledky práce školy poděkovala.
S pozdravem
PaedDr. Stanislava Šmídová
vedoucí oddělení správy škol
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