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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:

Integrovaná střední škola, Školní 418, 739 91 Jablunkov

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

IZO:

000 100 340

Ředitel školy / zařízení:

Ing. Antonín Lipowski

Zřizovatel:

Ministerstvo zemědělství ČR

Příslušný školský úřad:

Školský úřad Frýdek-Místek

Termín inspekce:

21. září 1998

Inspektoři:

Mgr. Jiří Komín

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:

Harmonogram maturitních zkoušek, složení maturitní komise,
další příslušná dokumentace k maturitní zkoušce.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky (dále jen MZ)
probíhaly v aule školy v estetickém prostředí, psychohygienické podmínky byly dodržovány,
členové maturitní komise usilovali o vytváření příznivé atmosféry, měli k dispozici všechny
potřebné údaje o žácích, příslušná dokumentace byla vedena na schválených tiskopisech.
ČŠI hodnotí podmínky, v nichž MZ probíhaly, jako spíše nadprůměrné.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Dva žáci oboru 24-96-4 Podnikání v oboru strojírenství konali maturitní zkoušku
v náhradním termínu, jedna žákyně oboru 64-96-4 Podnikání v oboru služeb se nedostavila ke
zkoušce v náhradním termínu (předložila lékařské potvrzení). Čtyři žákyně oboru 64-96-4
Podnikání v oboru služeb konaly opravnou MZ z jednoho předmětu, jedna žákyně se
nedostavila k opravné MZ z jednoho předmětu, omluvila se telefonicky (dopravní potíže při
návratu z dovolené, písemnou omluvu předloží). Pět žáků oboru 24-96-4 Podnikání v oboru
strojírenství rovněž konalo opravnou MZ z jednoho předmětu.
Obsah maturitní zkoušky odpovídal vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa.
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3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Žáci měli možnost uplatnit svou osobnost, většina věnovala přípravě MZ přiměřenou
pozornost, jejich vyjadřovací schopnosti a kultura projevu byly průměrné.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Jeden žák u MZ v náhradním termínu neprospěl ze dvou předmětů, ostatní žáci
prospěli. Hodnocení a klasifikace žáků odpovídala jejich znalostem.
ČŠI hodnotí výkony a klasifikaci žáků jako průměrné.
5. Dodržování právních předpisů
Vyhláška MŠMT ČR č. 442/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla dodržována, ČŠI
nezjistila porušování právních předpisů.
ZÁVĚRY
Maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky proběhly v
souladu s vyhláškou, porušování právních předpisů nebylo zjištěno.

Ve Frýdku-Místku dne 1. října 1998

Podpis inspektora:

Jiří Komín, v.r.

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

9.10.1998

podpis ředitele školy

Ing. Lipowski, 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: Ministerstvo zemědělství ČR
Školský úřad: Frýdek-Místek
Rada školy: není zřízena
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1998-11-03
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