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MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Olomouc

Termín inspekce:

22. září 1998

Inspektoři:

RNDr. Vlastimila Kozelská

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:

Katalogy a katalogové listy, protokoly o maturitních zkouškách,
harmonogram průběhu maturitních zkoušek a opravných
maturitních zkoušek v termínu září 1998, témata pro ústní
zkoušky, písemné maturitní práce z jazyka českého

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Dne 22. září 1998 konalo 7 žáků celou maturitní zkoušku a 3 žáci opravnou maturitní zkoušku
z jednoho předmětu. Maturitní zkoušky probíhaly u dvou zkušebních komisí. Komise jmenoval
ředitel školy dne 9. září 1998.
Maturitní zkoušku konali žáci těchto oborů:
Kód oboru
64-61-4
24-14-4
24-18-4
26-72-4
26-75-4
26-75-4

Název oboru
Obchodník
Strojírenství
Provozní technika
Elektronik
Elektrotechnika
Elektrikář
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1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Ústní zkoušky probíhaly ve dvou učebnách upravených pro konání maturitních zkoušek.
Přestože se jednalo o maturitní zkoušky konané v náhradním zářijovém termínu, zpracovalo
vedení školy podrobný harmonogram zkoušek tak, aby byl dodržen stanovený čas žáků na
přípravu i na vlastní zkoušení. Mezi jednotlivými zkouškami měli žáci dostatečný čas na
odpočinek. Atmosféra zkoušek u všech žáků byla klidná, přátelská, byla zřejmá dobrá
vzájemná komunikace mezi učiteli a žáky a současně mezi celou zkušební komisí.
Podmínky průběhu maturitních zkoušek hodnotí ČŠI jako nadprůměrné.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Obsah maturitní zkoušky byl stanoven v souladu s učebními dokumenty. Podmínky hodinové
dotace za dobu studia pro volitelné předměty byly splněny. Zkušební témata všech předmětů
byla stanovena v počtu 25 - 30 a byla projednána v předmětových komisích.
Stanovení obsahu maturitní zkoušky vzhledem k profilu absolventa hodnotí ČŠI jako
nadprůměrné.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Znalosti a výkony žáků odpovídaly skutečnosti, že se jedná o maturitní zkoušky v 1. náhradním
termínu a o opravné zkoušky. Vystupování žáků bylo na dobré úrovni.
Tento bod ČŠI nehodnotí, ze znalostí a kultury projevu zkoušených žáků při opravných
maturitních zkouškách nelze posuzovat úroveň znalostí žáků obecně.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Po ukončení zkoušek skupiny žáků se konaly porady zkušebních komisí. Zkoušející na
poradách navrhli klasifikaci žáků, známky schvalovaly zkušební komise. Klasifikace byla
objektivní. Předsedové maturitních komisí po poradách komisí oznámili klasifikaci žákům.
Způsob hodnocení a klasifikaci žáků hodnotí ČŠI jako nadprůměrné.
5. Dodržování právních předpisů
Ředitel školy vypracoval organizaci opravných zkoušek pro školní rok 1997/98. Součástí této
organizace bylo i jmenování zkušebních komisí. Protokoly o maturitních zkouškách byly řádně
vedeny. Katalogy jednotlivých tříd byly uzavřeny. Vyhláška MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. byla
dodržována.
Dodržení právních předpisů je hodnoceno jako nadprůměrné.
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ZÁVĚRY

Maturitní zkoušky i opravné maturitní zkoušky konané v zářijovém termínu byly dobře
připraveny a probíhaly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.

V Olomouci

dne 2. října 1998

razítko

Podpisy inspektorů:

ved. týmu

RNDr. Vlastimila Kozelská, v. r.

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

....... 9. 10. 1998 .......
razítko

podpis ředitele školy

...... Ing. Josef Zrůbek, 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:

23. 10. 1998
23. 10. 1998
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132 415/98
osobně
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