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Oblastní pracoviště č. 13 - Olomouc
Okresní pracoviště Přerov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:

Integrovaná střední škola elektroenergetická

(přesný název, pod kterým je
zařazena do sítě, a adresa)

Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 21

IZO:

000 845 370

Ředitel školy / zařízení:

Ing. Miroslav Anděl

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

Školský úřad Přerov

Termín inspekce:

8. 9. 1998

Inspektoři:

Mgr. Lenka Zedková

Předmět inspekce:

Posouzení školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších úprav. Organizace maturitních zkoušek dle
vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve
středních školách a učilištích.

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

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a
školských zařízení čj. 31 262/97-61, povinná dokumentace

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Maturitní zkouška měla důstojný průběh, zkušební komise vytvořila svým pozitivním
a korektním jednáním příznivou atmosféru. Také pracovní prostředí a psychohygienické
podmínky přispěly ke zdárnému průběhu maturitní zkoušky.
Pro absolvování maturitní zkoušky byly vytvořeny velmi dobré podmínky.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Maturitní zkoušky se dne 8. 9. 1998 zúčastnili čtyři žáci. Tři ve studijním oboru 26-61-6/01
Zařízení silnoproudé elektrotechniky - elektroenergetika, jeden ve studijním oboru 26-72-4/01
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Mechanik elektronik - automatizační technika. Všichni úspěšně ukončili poslední ročník
čtyřletého denního studia až v srpnu 1998 (po absolvování opravné zkoušky z jednoho
předmětu), maturovali tedy poprvé. Ředitel školy stanovil pojetí a obsah zkoušky v souladu
s § 9 a § 11 vyhlášky o ukončování studia.
Obsah maturitní zkoušky splňoval požadavky na profil absolventa čtyřletého studijního
oboru.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Celkový projev žáků působil vyrovnaně, všichni měli prostor pro uplatnění osobnosti.
Výkony žáků však měly rozdílnou úroveň, protože byly ovlivněny nejen mírou vědomostí, ale
i vyjadřovacími schopnostmi.
Většina žáků se úspěšně vyrovnala se zadanými úkoly, pouze ojediněle se vyskytly velmi
slabé výkony.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Funkci předsedy zkušební komise vykonal ředitel školy. Ten také řídil její práci v souladu
s vyhláškou o ukončování studia. Klasifikaci žáků prováděla zkušební komise průběžně, návrh
jednotlivých zkoušejících schvalovala hlasováním. Celkové hodnocení maturitní zkoušky
(včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek) oznámil předseda zkušební komise všem žákům
bezprostředně po jejím absolvování ( tři žáci prospěli, jeden neprospěl ze dvou předmětů).
Komise pracovala koncepčně, při klasifikaci byla respektována odborná stanoviska
jednotlivých členů. ČŠI pozitivně hodnotí její profesionalitu, příjemné a klidné vystupování.
5. Dodržování právních předpisů
Inspekce si vyžádala ke kontrole povinnou dokumentaci žáků, kteří dne 8. 9. 98 konali
maturitní zkoušku.
Kontrolou dokumentace a sledováním průběhu maturitní zkoušky nebylo zjištěno
porušení závazných právních norem.

Inspekční zpráva - str. 2

ZÁVĚRY
Maturitní zkouška proběhla v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

V Přerově

dne 8. 9. 1998

Podpis inspektora:

............................................................

Přílohy: ------------------------

Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne

...............................................
razítko

podpis ředitele školy

................................................

Dle § 19 odst. 8 zákona 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

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

Zřizovatel: MŠMT ČR
Školský úřad: Přerov
Rada školy: ----------------------
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