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18. září 1998

Inspektorka:
Předmět inspekce:
Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

PhDr. Jana Plšková
Hodnocení průběhu maturitní zkoušky
Dopis MH ČR z 12. 5. 1993 s čj. 137 607/93-74/1469 Sv
o schválení oboru 26-73-4/00 Mechanik sdělovací techniky a spis
obsahující vzdělávací program oboru, Rozhodnutí MŠMT ČR
o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení čj. 37 300/97-21 ze dne 22. 12. 1997, učební plán oboru
26-73-4/00 Mechanik sdělovací techniky schválený MŠMT ČR 11.
1. 1996 pod čj. 10 489/96-23, třídní výkaz tř. MST 5, protokoly tř.
MST 5 o výsledku mat. zkoušek v r. 1997 a 1998, protokoly o
opravných zkouškách tř. MST 5 za 2. pol. 5. roč., maturitní otázky
z čes. jazyka a literatury, anglického a německého jazyka,
matematiky a odborných předmětů, písemné maturitní práce
z českého jazyka a literatury zkoušených žáků, protokoly
o závěrečných zkouškách tř. MST 5 v r. 1998, vzory maturitního
vysvědčení a výučního listu

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Na základě pokynu MŠMT ČR čj. 25 047/95-21-23 se uskutečnila inspekce průběhu
opravných maturitních zkoušek a maturitních zkoušek v náhradním termínu.
Maturitní zkouška probíhala podle harmonogramu v prostorné esteticky působící
učebně. Žáci měli k dispozici počítače, mapy, slovníky a další názorné a studijní materiály.
Zkoušejícími všech předmětů s výjimkou matematiky byli učitelé, kteří ve třídě vyučovali
v předchozích ročnících. Vedli maturitu na odborné úrovni, atmosféra zkoušky byla klidná,
pracovní.
Obsah maturitní zkoušky se lišil od schváleného vzdělávacího programu školy v oblasti
cizích jazyků. Zatímco vzdělávací program a schválený učební plán uvádějí pouze jazyk
anglický, žáci si vybírali ze dvou jazyků, a konali tedy maturitní zkoušku buď z jazyka
anglického, nebo německého. V ostatních oblastech byl obsah zkoušky v souladu se
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schváleným vzdělávacím programem a profilem absolventa. Zkoušku skládalo celkem 5 žáků,
2 z nich neprospěli. Znalosti žáků se pohybovaly od průměrných až po podprůměrné.
Hodnocení a klasifikace korespondovaly s vědomostmi žáků vzhledem ke stanovenému
vzdělávacímu programu školy a profilu absolventa. V jedné z kontrolovaných písemných
maturitních prací z českého jazyka a literatury se vyskytly neopravené jazykové chyby,
stanovený klasifikační stupeň však odpovídal celkové úrovni práce.
Maturitní zkoušku konali žáci oboru 26-73-4/00 Mechanik sdělovací techniky. Jde
o experimentální stupňovitý obor schválený dopisem MH ČR z 12. 5. 1993
s čj. 137 607/93-74/1469 Sv. Učební plán oboru schválilo MŠMT ČR 11. 1. 1996 pod
čj. 10 489/96-23. Obor je uveden také na Rozhodnutí MŠMT ČR o změně zařazení do sítě
škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj. 37 300/97-21 ze dne 22. 12. 1997. Ve šk. r.
1999/2000 tento experimentální obor končí.
Spis obsahující vzdělávací program oboru stanovuje dvoustupňovou maturitní zkoušku
v obou posledních ročnících studia, a to ve 4. ročníku z českého jazyka a matematiky,
v 5. ročníku z anglického jazyka a odborných předmětů. Vyhláška MŠMT ČR č. 442/91 Sb. o
ukončování studia ve středních školách a učilištích však s dvoustupňovou maturitní zkouškou
v obou posledních ročnících studia nepočítá. Škola umožnila žákovi, který neprospěl ve 4.
ročníku ze dvou předmětů, opakovat zkoušku z obou hned po úspěšné maturitní zkoušce z
dalších dvou předmětů v prvním termínu v 5. ročníku. Praxe je tedy taková, že žák, který
neprospěl ze dvou předmětů ve 4. ročníku, opakuje celou maturitní zkoušku na konci 5.
ročníku a ukončí tak studium v 1. termínu. Ale žák, který neprospěl z jednoho předmětu ve 4.
ročníku a z jednoho v 5. ročníku, opakuje celou maturitní zkoušku až v příštím kalendářním
roce v termínu stanoveném ředitelem školy. Ačkoli oba žáci neprospěli ze dvou předmětů, je
první z nich rozdělením maturitní zkoušky do dvou ročníků zvýhodněn.
Kontrolovaná dokumentace maturitní zkoušky byla vedena v úplnosti a bez závad.
Vzhledem k nepřítomnosti ředitele školy budou žákům vydána vysvědčení dodatečně.
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ZÁVĚRY
Maturitní zkouška probíhala ve velmi dobrých materiálních a psychohygienických
podmínkách. Její obsah se lišil od schváleného vzdělávacího programu školy v oblasti cizích
jazyků. V ostatních oblastech odpovídal vzdělávacímu programu a profilu absolventa.
Maturitní komise hodnotila výkony žáků objektivně. Vyhláška MŠMT ČR č. 442/91 Sb. o
ukončování studia ve středních školách a učilištích nepočítá s dvoustupňovou maturitní
zkouškou v obou posledních ročnících studia. Výklad § 21 odst. 1, 2 této vyhlášky aplikovaný
školou zvýhodňuje žáka, který neprospěl ze dvou předmětů ve 4. ročníku, a umožňuje mu
ukončit v 5. ročníku studium v 1. termínu, prospěje-li ze dvou zbývajících předmětů.
Kontrolovaná dokumentace maturitní zkoušky byla vedena v úplnosti a bez závad. Průběh a
výsledky maturitní zkoušky hodnotíme celkově jako průměrný.
V Brně

dne 6. října 1998
razítko

Podpis inspektorky:

PhDr. Jana Plšková v. r.

Přílohy: 0

Inspekční zprávu jsem převzal dne 7. října 1998
razítko

Podpis ředitele školy: PaedDr. Vladimír Šimíček 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
Zřizovatel:
Školský úřad:

Datum předání /
odeslání zprávy
22.10.1998
22.10.1998
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Podpis příjemce nebo č.j.
jednacího protokolu ČŠI
122 238/98
122 238/98

