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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:

Střední průmyslová škola strojnická,

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

772 11 Olomouc, tř. 17. listopadu 995

IZO:

000 601 748

Ředitel školy / zařízení:

Ing. Petr Šafránek

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Olomouc

Termín inspekce:

10. 9. 1998

Inspektoři:

Ing. Jiří Kořínek

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:

Organizační zabezpečení maturitních zkoušek (jmenování
maturitních komisí, časový rozvrh zkoušek), protokoly o písemné
a praktické maturitní zkoušce, zkušební témata jednotlivých
předmětů, maturitní protokoly žáků, účast na jednání komise.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Maturitní zkoušky v podzimním termínu z důvodu neúspěšného ukončení posledního ročníku
studia (celá maturita) nebo vykonání opravné maturitní zkoušky po klasifikaci nedostatečný
v řádném termínu školního roku 1997/98, provádělo celkem 11 žáků:
studijní obor 23-81-6 Strojírenství
...... 2 žáci
studijní obor 23-86-6 Technická administrativa
...... 2 žáci
studijní obor 23-98-6 Management strojírenství
...... 7 žáků
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Ústní zkoušky probíhaly ve sborovně školy, která byla pro tento účel částečně upravena.
Stanovený harmonogram zkoušek respektoval určený čas na přípravu žáků a vlastní zkoušku,
případně dostatečnou přestávku na odpočinek těch žáků, kteří vykonávali celou maturitní
zkoušku. K tomuto účelu měli žáci vyčleněnu samostatnou místnost.
Zkoušky probíhaly v klidné atmosféře a jednání všech členů komise bylo v průběhu zkoušek
velmi korektní.
Podmínky průběhu maturitních zkoušek lze hodnotit jako spíše nadprůměrné.
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2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Skladba předmětů, ze kterých žáci maturovali, odpovídá učebním dokumentům uvedených
studijních oborů a byla v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování
studia ve středních školách a učilištích. Počet zkušebních témat v jednotlivých předmětech byl
stanoven v rozmezí 25 - 30.
Obsah maturitních zkoušek odpovídal učebním dokumentům uvedených oborů.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Každý žák měl možnost po písemné přípravě na vylosovanou otázku presentovat své znalosti
před zkušební komisí. Vzhledem k tomu, že zkoušky v tomto termínu prováděli především
dosud méně úspěšní žáci, ověřování znalostí probíhalo převážně formou dialogu a vhodných
návodných otázek ze strany zkoušejícího učitele. Způsob projevu žáků odpovídal úrovni jejich
znalostí.
Předvedené výkony a znalosti žáků byly na průměrné úrovni.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Klasifikace žáků z jednotlivých předmětů byla stanovena hlasováním zkušební komise
v návaznosti na návrh hodnocení zkoušejícím. Předseda komise provedl rovněž celkové
hodnocení maturitní zkoušky. Dosažené výsledky zkoušek byly žákům sděleny bezprostředně
po jednání komise. Všech 11 žáků, opravné či řádné zkoušky úspěšně absolvovalo.
Způsob hodnocení a klasifikace žáků hodnotí ČŠI jako spíše nadprůměrné.
5. Dodržování právních předpisů
Zkušební komisi a termín zkoušek v podzimním termínu stanovil ředitel školy v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
Protokol o maturitní zkoušce byl průběžně veden a po ukončení zkoušek a poradě maturitní
komise doplněn o dosažené výsledky žáků vč. celkového hodnocení zkoušek. Uvedené zápisy
překontroloval předseda komise - ředitel školy.
Dodržování právních předpisů hodnotí ČŠI jako nadprůměrné.

ZÁVĚRY
ČŠI konstatuje, že opravné a řádné maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhly
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách
a učilištích.

V Olomouci dne

16. 9. 1998
razítko

Podpis inspektora:

Ing. Jiří Kořínek, v. r.

Přílohy: ---
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Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne

.. 17. 9. 1998 ..
razítko

podpis ředitele školy

... Ing. Petr Šafránek, v. r. ...

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:
Školský úřad:
Rada školy:

9. 10. 1998
12. 10. 1998
---
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132 372/98
osobně
---

