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Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4
zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení průběhu maturitní zkoušky

1. Katalogové listy - SEVT 49 442 1 pokračování katalogu.
Označení dokladů
a ostatních materiálů,
1. Jmenovací dekret předsedkyně zkušební komise. Dokument byl
o které se zjištění opírá:
vydaný ŠU Svitavy 4. února 1999, čj. 149/99.
2. Přihláška k maturitní zkoušce pro školní rok 1998/99.
3. Témata pro praktickou maturitní zkoušku
předmětů. Zpracováno dne 30. dubna 1999.

z odborných

4. Seznam žáků třídy s vylosovaným číslem tématu praktické
zkoušky z odborných předmětů. Doklad má datum
30. března 1999.
5. Časový harmonogram ústní maturitní zkoušky žáků třídy 5. A
pro školní rok 1998/99.
6. Pokyn zástupce ředitele pro teoretické vyučování ze dne
6. dubna 1999 k organizaci maturitních zkoušek ve studijních
oborech: Obchodník, Obchodnice a Provoz obchodu.
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7. Informace o organizaci maturitních zkoušek ve školním roce
1998/99. Doklad je zpracován s datumem 27. listopadu 1998.
8. Časový rozpis účasti maturitní komise na průběhu zkoušky třídy
5. A ve školním roce 1998/99.
9. Vysvědčení o maturitní zkoušce - SEVT 49 338 5
vystavovaného školou.
10. Třídní kniha třídy 5.A.
11. Protokoly z písemných a praktických maturitních zkoušek.
12. Otázky k ústním maturitním zkouškám z jazyka českého.
13. Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních
zařízení a školských zařízení s platností od 1. 9. 1998.
Dokument vydalo MŠMT ČR dne 19. 1. 1999,
čj. 33 276/1998-21.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1 Charakteristika zkoušky
Průběhu maturitních zkoušek (dále jen MZ) předcházelo zpracování a realizace
několika organizačních opatření zpracovaných ředitelem školy (doklady č. 3 - 9, 13).
Jedná se o MZ v řádném termínu (tj. květen - červen 1999) třídy 5.A studijního oboru
64-61-1-4/00 Obchodník, Obchodnice (stupňovitý obor). Žákům bylo poskytnuto studijní
volno v rozsahu pěti kalendářních dnů na vlastní přípravu ke zkouškám.
Pro vykonání MZ byla vkusně připravena učebna školy s možností účasti veřejnosti.
Ke klidnému průběhu zkoušek přispělo klidné vystupování zkoušejících.
Organizace a připravenost pracovního prostředí pro zkoušky je hodnocena
stupněm spíše nadprůměrným.
2 Obsah a časový průběh zkoušky
Žáci konali MZ z těchto předmětů: 1. Český jazyk a literatura (CJL)
2. Ekonomika
3. Účetnictví
4. Cizí jazyk, matematika, zbožíznalství (jako
předmět volitelný).
Písemná část MZ z CJL se konala 12. dubna 1999. Žáci měli k dispozici čtyři témata
(Reklama v podnikání, Úvaha o sociálních rolích v životě člověka, Česká exilová literatura
ve 20. století (esej), Úvaha o současném světě).
Praktická zkouška z odborných předmětů byla rovněž dobře připravena ve třech
variantách. Jejich obsahem bylo jednoduché a podvojné účetnictví a konala se
7. května 1999. Obsahem zkoušky byla aplikace účetních výkonů v ekonomice firem.
Ústní zkoušky hodnocené třídy 5.A se konaly v době od 17. - 20. května 1999.
Připraveno bylo vždy 25 otázek s odpovídající obsahovou náplní osnov jednotlivých
vyučovaných předmětů. Bezchybný průběh ústních zkoušek se realizoval podle dobře
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sestaveného časového harmonogramu. Pro záznam výsledků jednotlivých žáků byl školou
zpracován přehledný dokument.
Obsahové určení zkoušky a časový průběh je hodnocen stupněm nadprůměrným.
3 Klasifikace žáků
Kontrolou katalogových listů jednotlivých žáků se inspekce ujistila o splnění všech
podmínek k vykonání MZ. Třída měla 28 žáků a všichni splnili náležitosti pro vykonání
MZ.
Zkušební komise posuzovala výsledky žáků při plném uskupení (předseda,
místopředseda, třídní učitel, zkoušející a přísedící člen). Jednotlivá hodnocení měla patrnou
snahu objektivity posouzení a nevznikla rozporná stanoviska. Vystavená klasifikace
odpovídala výkonům jednotlivých žáků.
Výsledky zkoušky: Český jazyk a literatura - 2,39; ekonomika - 2,17; účetnictví - 2,1;
zbožíznalství - 1,78; německý jazyk - 1,75; anglický jazyk - 2,75;
matematika - 2,16;
Prospělo s vyznamenáním ... 5 žáků
Prospělo .............................. 23 žáků
Průměrný prospěch celé třídy je 2,39. Dva žáci vykonali MZ s výbornou klasifikací
svých vědomostí. Všech 25 žáků tedy uspělo. Inspekce zejména označuje za velký úspěch
výsledek ve vyučovacím předmětu - účetnictví. Zde se projevila vhodnost výběru
provozních pracovišť, kde žáci získali cenné zkušenosti pro MZ a dovedli je uplatnit
v plném rozsahu. Klasifikace byla provedena plně v souladu s § 20 vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Klasifikace a vědomosti žáků byly na velice dobré úrovni a jsou hodnoceny spíše
nadprůměrně.
4 Zkušební komise
Zkušební komise měla odpovídající funkční seskupení dle vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb. Ředitel školy včas provedl její jmenování a rovněž ŠÚ Svitavy vystavil
jmenovací dekret předsedkyni (4. února 1999, čj. 149/99). Zkušební komise pracovala
odpovědně a odvedla bezchybný výkon práce.
Inspekce hodnotí činnost komise stupněm průměrným.
5 Povinná dokumentace zkoušky
Připravenost dokumentace a její administrativní vedení odpovídá požadavkům
průběhu maturitní zkoušky. Předložená dokumentace svědčí, že je této části zkoušek
rovněž věnována dostatečná pozornost. Pro volitelné předměty byly žákům vydány
přihlášky k maturitní zkoušce za účelem evidence jednotlivých vyučovacích předmětů.
Připravenost povinné dokumentace pro MZ a její administrativní vedení je
hodnoceno stupněm spíše nadprůměrným.
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ZÁVĚRY
Žáci hodnocené školy prokázali, že požadovaný profil absolventa byl naplněn.
Vysvědčení o maturitní zkoušce převzali při slavnostním vyřazení absolventů na radnici MÚ
v Poličce. S průběhem a zejména s výsledky MZ vyjádřila uspokojení i zkušební komise.

razítko

Podpis školního inspektora:

Mgr. Jan Čuma v. r.
............................................................

Ve Svitavách

dne 2. června 1999

Přílohy: žádné
Inspekční zprávu jsem převzal dne

7. června 1999

razítko

Podpis ředitele školy

Josef Bohatý v. r.

Dle § 19 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Na vědomí
Adresát
Zřizovatel
Školský úřad
Rada školy

Datum předání/
odeslání zprávy
23. června 1999
23.června 1999
-

Připomínky ředitele školy - nejsou
Datum
Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
-
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
čj. 318/99-5026
Vondráčková v. r.
-

-
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