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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Dne 29. září 2000 se konaly opravné maturitní zkoušky ve studijních oborech 66-41-L/501
Provoz obchodu a 66-41-L/008 Obchodník a řádné maturitní zkoušky v podzimním termínu
u studijního oboru 66-41-L/008 Obchodník.
Všechny zkoušky byly ústní, organizace zkoušek vycházela z Pokynu ředitele č.1. škol. roku
2000/2001 k organizaci řádné maturitní zkoušky v podzimním termínu a opravných maturitních
zkoušek pro školní rok 1999/2000 ze dne 5. září 2000.
Řádnou maturitu vykonala jedna žákyně z českého jazyka a literatury, ekonomiky
a obchodního provozu, účetnictví a německého jazyka jako volitelného předmětu. Opravnou
maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury vykonali tři žáci, čtyři žáci z ekonomiky
a obchodního provozu a jedna žákyně z německého jazyka. Témata otázek (u všech předmětů
25 otázek) se losovala klasickým způsobem a vycházela z daných učebních dokumentů.
Psychohygienické podmínky byly dodržovány, žáci měli odpovídající časové prostory na
přípravu i vlastní zkoušku. Organizační a časový plán byl dodržován, všichni zkoušení splnili
podmínky pro vykonání maturitní zkoušky. Klasifikace byla objektivní, všichni prospěli.
Zkušební komise pracovala v plném složení, byla řádně jmenovaná Pokynem ředitele č.1.
Vzájemná komunikace byla klidná, vystupování a jednání zkoušejících napomáhalo vytváření
klidné a důstojné atmosféry.
Všechny pedagogické dokumenty potřebné k maturitní zkoušce byly k dispozici zkušební
komisi, jsou vedeny na předepsaných tiskopisech. Vysvědčení o maturitní zkoušce bylo
rozdáno absolventům po vyhlášení výsledků zkoušek.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ








Třídní knihy a výkazy.
Maturitní otázky z jednotlivých předmětů.
Protokol o maturitní zkoušce.
Protokoly z písemných maturitních zkoušek.
Protokoly o praktických maturitních zkouškách.
Pokyn ředitele č.1. škol. roku 2000/2001 ze dne 5. září 2000.
Vysvědčení o maturitní zkoušce.

ZÁVĚR
V době inspekce maturitní zkoušky v podzimním termínu a opravných maturitních zkoušek
nedošlo k porušení právních předpisů, zkoušky proběhly v souladu se zákonem č. 29/1984
Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších úprav a vyhlášky MŠMT č.
442 ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích. Pozitivně
lze hodnotit připravenost zkoušek, vytvoření podmínek a práci členů zkušební komise.
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Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Jarmil Feltl

Ing. Jarmil Feltl v. r.

Ve Svitavách dne 2. října 2000

Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: ...3. 10. 2000.....................................
Razítko

Ředitel školy

Podpis

Josef Bohatý

Josef Bohatý v. r.

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 8 téhož zákona 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.
Hodnotící stupnice
Stupeň
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Dodržuje, proběhla v souladu
Nedodržuje, neproběhla v souladu

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
00-10-18
00-10-18

Školský úřad
Zřizovatel
Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
nebyly vzneseny
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
předáno osobně
104 366/00-2051
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