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Okresní pracoviště Jeseník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:

Střední odborné učiliště potravinářské Jeseník

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

U jatek 8, 790 01 Jeseník

IZO:

107 880 741

Ředitel školy / zařízení:

MVDr. Alexandra Mechová

Zřizovatel:

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17
117 05 Praha 1 - Nové Město

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Jeseník

Termín inspekce:

7. 9. 1998

Inspektoři:

Mgr. Pavel Okleštěk

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 zajištění maturitních zkoušek, protokol o maturitní
zkoušce, protokol o písemné maturitní zkoušce, maturitní
písemné práce z JČ a ekonomiky, katalogové listy, maturitní
otázky.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Maturitní zkouška v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky proběhly ve vhodně
upraveném a estetickém prostředí. Klidné a pracovní atmosféře při zkoušce velmi napomohli
zkoušející, kteří svým klidným přístupem přispěli k důstojnosti maturitní zkoušky. Zkoušení
měli příslušný čas na přípravu i vlastní výkon.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Maturitní otázky odpovídaly svým obsahem i pojetím příslušnému studijnímu oboru, byly
srozumitelně formulované a odpovídaly osnovám daného předmětu.
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3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Ke zkoušeným přistupovali zkoušející individuálně, vhodně měnili rytmus zkoušení a
vhodnými otázkami přispěli k tomu, že žáci mohli předvést všechny své znalosti. Vzhledem
k tomu, že většina žáků konala opravnou zkoušku z jazyka českého, jejich vyjadřovací
schopnosti byly na nižší úrovni a tomu odpovídalo i hodnocení ze strany vyučujících ( jednou
stupeň dobrý, třikrát stupeň dostatečný a jednou stupeň nedostatečný).
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Klasifikace žáků byla objektivní a odpovídala jejich výkonům. V některých případech
byly znalosti velmi slabé, což se odrazilo i na hodnocení. Převažovala známka dostatečná,
jeden žák neprospěl u opravné zkoušky z jazyka českého.
5. Dodržování právních předpisů
Maturitní zkouška v náhradním termínu (1 žák) a opravné maturitní zkoušky (5 žáků)
proběhly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/91 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích.

ZÁVĚRY
Maturitní zkouška proběhla v klidné a pracovní atmosféře a zcela v souladu s vyhláškou
MŠMT ČR č. 442/91 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

V Jeseníku dne 9. 9. 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

ved. týmu

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

Přílohy: ----11. 9. 1998

Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne

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

podpis ředitele školy

Inspekční zpráva - str. 2

MVDr. Alexandra Mechová 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:

14.9. 1998
148/98
14.9. 1998
148/98
----------------- ----------------------------
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