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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:
(přesný název, pod kterým je
zařazena do sítě, a adresa)

Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště strojírenské,
Odborné učiliště a Učiliště Kolín IV, Heverova 191
Heverova 191, Kolín IV 280 50

IZO:

000 069 043

Ředitel školy / zařízení:

Ing. Jaromír Kratochvíl

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Kolín

Termín inspekce:

15. září 1998

Inspektoři:

Mgr. Eva Grušová

Předmět inspekce:

Posouzení školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 139/1995 Sb. - maturitní zkouška.

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Třídní výkazy, protokoly maturitních zkoušek, rozpis a
organizace opravných maturit v září 1998.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Atmosféra opravných maturitních zkoušek byla pozitivní, příjemná, klidná, vyučující vstřícně
komunikovali s žáky. Psychohygienické zásady byly dodrženy.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Obsah maturitní zkoušky byl v souladu se vzdělávacím programem školy.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Zkoušení žáci dostali prostor pro uplatnění svých schopností, jejich vědomosti, znalosti a
komunikace odpovídaly obsahu maturitní zkoušky.
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4. Hodnocení a klasifikace žáků
Hodnocení a klasifikace odpovídaly individuálním studijním výsledkům jednotlivých žáků.
Hodnotím náročný přístup všech pedagogů, který je veden snahou po udržení úrovně
maturitních zkoušek v SPŠ.
Deset žáků vykonávalo opravnou maturitu z jednoho předmětu, čtyři žáci celou maturitu.
V podzimním termínu neuspěli dva žáci.
5. Dodržování právních předpisů
Při opravných maturitních zkouškách byla dodržena vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování
studia ve středních školách a učilištích.

ZÁVĚRY
Opravné maturitní zkoušky proběhly v intencích obecně závazných právních předpisů, ČŠI
v tomto směru neshledala nedostatky.
V Kolíně

16. září 1998

Podpis inspektora:

Mgr. Eva Grušová

Přílohy: 0
Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne : 16. září 1998
razítko

podpis ředitele školy: Ing. J. Kratochvíl
Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve
znění pozdějších předpisů může ředitel školy - zařízení 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

Datum předání/ Podpis příjemce nebo č.j.
odeslání zprávy jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel: MŠMT ČR
Školský úřad:
Rada školy:

30. 9. 1998
30. 9. 1998
není zřízena
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osobně ing. Kejklíček
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