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IZO:

Ředitel školy / zařízení: Mgr. Jana Hrčková
Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad: ŠÚ Tachov
Termín inspekce:

18. září 1998

Inspektoři:

Mgr. Jan Havránek

Předmět inspekce:

kontrola průběhu opravné maturity

sdělení o stanovení termínu opravné maturitní zkoušky, schválené
Označení dokladů
maturitní otázky, protokol o maturitní zkoušce, tiskopis
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá: maturitního vysvědčení
ZJIŠTĚNÉ
Ředitelství COP Tachov oznámilo termín konání opravných závěrečných zkoušek
a opravné maturity ČŠI Tachov dne 25. 6. 1998. Termín konání opravné maturitní zkoušky
byl stanoven na 18. 9. 1998.
Opravná maturitní zkouška proběhla ve stanoveném termínu, tj. 18. 9. 1998.
Opravnou maturitní zkoušku konal 1 žák z jednoho předmětu. Zkoušku vykonal
úspěšně.
Zkouška se konala v důstojném prostředí. Jednání komise bylo objektivní, korektní.
Rozhodnutí komise bylo jednoznačné.
Povinná dokumentace je řádně vedená.
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ZÁVĚRY
Opravná maturitní zkouška proběhla bez závad.
Zkouška plně respektovala vyhlášku MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. o ukončování studia na
středních školách a učilištích a Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
k maturitním zkouškám čj. 25047/95-21-23.

V Tachově dne 21. září 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

vedoucí týmu ....podpis...............................................
.........

Přílohy: 0

Inspekční zprávu jsem převzal(a) dne:.....23. 9. 1998.........................
razítko

Podpis ředitele(ky) školy podpis

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
Zřizovatel:
Školský úřad:
Rada školy:

Datum předání /
odeslání zprávy
28. 9. 1998
28. 9. 1998
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Podpis příjemce nebo č.j.
jednacího protokolu ČŠI
95/98
96/98

