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Ředitel školy:

Ing. Petr Richter

Zřizovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
právní norma: ústřední orgán státní správy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

se

sídlem

Příslušný školský úřad:

Školský úřad Kutná Hora

Termín inspekce:

16. a 17. září 1998

Inspektor:

Ing. Leon Kolman

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:

 Rozhodnutí MŠMT ČR č. j.: 21 701/98-21 ze dne 25. 6. 1998
o sloučení Integrované střední školy, Zruč nad Sázavou,
5. května 510, IČO: 16 539 061 s Vyšší odbornou školou,
Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií, Čáslav,
Přemysla Otakara II. 938, IČO: 61 924 008 s účinností
od 1. 7. 1998
 Rozhodnutí MŠMT ČR č. j.: 22 123/98-21 ze dne 29. 6. 1998
o změně zařazení do sítě škol, předškolních a školských
zařízení s účinností od 1. 7. 1998
 Změna zřizovací listiny (dodatek č. 4) č. j.: 18 416/98-21
ze dne 4. 5. 1998 s účinností od 1. 6. 1998
 Protokol o praktické zkoušce z odborných předmětů konané
dne 15. 9. 1998
 Protokol o maturitní zkoušce třídy S4 oboru 23-81-6
Strojírenství
 Protokol o maturitní zkoušce třídy TA4 oboru 23-86-6
Strojírenská technologie
 Protokol o maturitní zkoušce třídy 2. NS oboru 32-96-4
Podnikání v oboru zpracování kůže a výroba obuvi
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 Protokol o maturitní zkoušce třídy 4. M2 oboru 32-98-6/01
Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi
 Soubory maturitních témat a otázek
 Pedagogické dokumenty studijního oboru pro absolventy
tříletých učebních oborů 32-96-4 Podnikání v oboru
zpracování kůže a výroba obuvi ze dne 25. 5. 1993,
č. j.: 17 277/93-23 s platností od 1. září 1993
 Souhlas MŠMT ČR s dřívějším konáním praktické maturitní
zkoušky z odborných předmětů, č. j.: 11 291/98-23, ze dne
19. 1. 1998
 Jmenování členů maturitních komisí pro opravné maturitní
zkoušky ve dnech 16. a 17. září 1998

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhala
Opravné maturitní zkoušky probíhaly ve dvou dnech. Dne 16. září 1998 konali
maturitní zkoušky žáci bývalé Integrované střední školy ve Zruči nad Sázavou, která byla
s účinností od 1. 7. 1998 sloučena s Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a
Obchodní akademií, Čáslav, Přemysla Otakara II 938. Vzhledem k tomu, že v době konání
zkoušek již původní škola ve Zruči nad Sázavou neexistovala, konaly se zkoušky na škole
v Čáslavi a do zkušební komise byli jmenováni pedagogičtí pracovníci Vyšší odborné školy,
Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Čáslav. Opravné zkoušky konali tři žáci oboru
32-98-4 Podnikání v oboru zpracování kůže a výroba obuvi (studijní obor pro absolventy
tříletých učebních oborů) a dva žáci oboru 32-98-6/01 Management zpracování kůže, plastů,
pryže a výroba obuvi. Jeden žák konal celou maturitní zkoušku v náhradním termínu.
Dne 17. 9. 1998 konali zkoušky žáci Střední průmyslové školy. Opravné zkoušky
konali dva žáci oboru 23-81-6 Strojírenství a čtyři žáci oboru 23-86-6 Strojírenská
technologie. Jeden žák oboru 23-81-6 konal celou maturitní zkoušku v náhradním termínu.
Zkoušky proběhly v klidném prostředí a nebyly rušeny chodem školy. Během zkoušek
vládla klidná a pracovní atmosféra. Průběh zkoušek byl vedením školy naplánován tak, aby
měli maturanti dostatek času na zotavenou mezi jednotlivými zkouškami.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Obsah maturitních zkoušek byl v souladu s příslušnými studijními programy a profily
absolventů. Náročnost zkoušejících byla přiměřená.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Znalosti maturantů byly slabší, odpovídaly však úrovni opravných maturitních zkoušek
na jiných školách. Všichni žáci prospěli. U opravných zkoušek byla průměrná známka 3,36
a dosažený průměr u celých maturit je 3,8. Vyjadřování a kultura projevu byla standardní pro
daný typ školy. Členové zkušebních komisí poskytovali maturantům dostatek prostoru pro
uplatnění osobnosti, ne všichni ho však dokázali využít a iniciativu při zkoušení často přebírali
zkoušející.
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4. Hodnocení a klasifikace žáků
Zkušební komise pracovala v předepsaném složení, práce jejích členů byla profesionální
a hodnocení vědomostí žáků bylo objektivní. Klasifikace žáků odpovídala ve většině případů
jejich schopnostem a výsledkům dosahovaným v předchozím studiu.
5. Dodržování právních předpisů
ČŠI zjistila při kontrole dokumentace a přímým sledováním ústních maturitních
zkoušek nedostatky ve vedení protokolů o maturitních zkouškách a porušení vyhlášky MŠMT
ČR č. 442/91 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Při koncipování obsahu maturitní zkoušky oboru 32-96-4 Podnikání v oboru
zpracování kůže a výroba obuvi na Integrované střední škole ve Zruči nad Sázavou byl
porušen § 9 odst. 5 vyhlášky č. 442/91 Sb. tím, že byla do plánu zařazena i praktická maturitní
zkouška, kterou všichni maturanti v průběhu zkoušek vykonali. Dle znění uvedeného odstavce
se ve studijních oborech pro absolventy tříletých učebních oborů praktická zkouška
z odborného výcviku nekoná.
K dalšímu porušení vyhlášky č. 442/91 Sb. došlo tím, že jeden žák oboru 23-81-6
Strojírenství konal opravnou praktickou zkoušku z odborných předmětů dříve než ostatní části
vlastní maturitní zkoušky. Praktickou zkoušku konal ve dnech 18. a 19. května 1998 (dřívější
termín konání praktických maturitních zkoušek z odborných předmětů byl škole povolen
MŠMT ČR dne 19. 1. 1998 pod č. j.: 11 291/98-23). Zkoušejícím byla navržena klasifikace
stupněm nedostatečný. Na konci školního roku však žák neprospěl z jednoho předmětu a
maturitní zkoušku konal poprvé až v září 1998 po úspěšně vykonané opravné zkoušce z tohoto
předmětu. Bylo mu sděleno, že neprospěl z praktické maturitní zkoušky. Tím byl porušen § 20
odst.1 vyhlášky č. 442/91 Sb., neboť klasifikace stupněm nedostatečný nebyla schválena
maturitní komisí. Žák vykonal dne 15. září 1998 opravnou praktickou maturitní zkoušku a až
dne 17. září 1998 konal zbývající zkoušky. Tím byl porušen § 21 odst. 1 vyhlášky č. 442/91
Sb., neboť opravnou maturitní zkoušku je možno konat až po výsledném hodnocení celé
maturitní zkoušky.
ZÁVĚRY
Během sledovaných maturitních zkoušek došlo k závažnému porušení vyhlášky
MŠMT ČR č. 442/91 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích. Nedostatky
byly zjištěny rovněž ve vedení protokolů o maturitních zkouškách. Vědomosti žáků byly
slabé, odpovídaly však úrovni výsledků opravných zkoušek na jiných školách. Maturitní
komise pracovaly v předepsaném složení a byly ve svých závěrech objektivní.
Doporučení: Při plánování maturitních zkoušek v příštích letech dodržet termíny všech částí
maturitní zkoušky dané vyhláškou č. 442/91 Sb.
V Kutné Hoře dne 1. 10. 1998
razítko

Podpis inspektora:

Ing. Leon Kolman v. r.
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Přílohy: nejsou
Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne 9. 10. 98
razítko

podpis ředitele školy

Ing. Petr Richter 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: MŠMT ČR
Školský úřad: Kutná Hora
Rada školy: není zřízena

23. 10. 98
23. 10. 98
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032 284/98-2050
032 285/98-2050

