Česká

školní

inspekce

Č. j. 093 319/98 - 5073
Signatura: mi3fs303

Inspektorát č. 09 - Hradec Králové
Okresní pracoviště Náchod

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. Zařízení:

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.

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

Tyršova 207, 547 01 Náchod

IZO:

108 024 148

Ředitel školy / zařízení:

Ing. Anna Ptáčková

Zřizovatel:

Ing. Anna Ptáčková

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Náchod

Termín inspekce:

17. 9. 1998

Inspektor:

Pavel Baštář

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:

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury, protokol
o maturitních zkouškách, harmonogram maturitních zkoušek,
soubory maturitních otázek.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1.Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Maturitní zkoušky ve druhém termínu proběhly ve čtvrtek 17. září 1998. Průběh
zkoušek byl klidný, prostředí vkusné. Dvě studentky opakovaly zkoušku z jednoho předmětu,
další tři maturovaly poprvé. Vlastní zkouška proběhla podle daného rozpisu, zkoušející byli
vstřícní a korektní.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Maturitní otázky zahrnovaly předepsané učivo jednotlivých předmětů. Maturitní
předměty odpovídaly svým obsahem zaměření a profilu studenta a vycházely ze vzdělávacího
programu.

Inspekční zpráva - str. 1

3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Žákyně měly dostatek času na přípravu, při zkoušení mohly projevit svoji samostatnost,
ale ne vždy toho využily. Jejich kultura projevu byla na běžné úrovni, výrazně lepší vyjadřovací
schopnosti prokázaly absolventky pomaturitního studia.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Zkušební komise posoudila výkony maturujících objektivně. Čtyři žákyně prospěly,
jedna však neprospěla. Protože již podruhé dostala nedostatečnou z jednoho předmětu, může
vykonat opravnou zkoušku, ale tentokrát celou.
5. Dodržování právních předpisů
Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991. V práci
zkušební komise nebyly shledány žádné závady, všechny potřebné doklady byly k dispozici.

ZÁVĚRY
Maturitní zkoušky byly po stránce odborné připraveny dobře, jejich průběh byl
regulérní.

Náchodě dne 24. září 1998
razítko

Podpis inspektora:

Pavel Baštář v. r.

Přílohy: ----Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne 25. 9. 1998
razítko

podpis ředitele školy

Ing. Anna Ptáčková, 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.
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Na vědomí:
Adresát

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

Zřizovatel:
Školský úřad:

2. 10. 1998
5. 10. 1998

093 319/98 - 5073
093 319/98 - 5073

Ředitelka školy nepodala k obsahu inspekční zprávy žádné připomínky.
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