Česká

školní

inspekce

Čj.: 135 173/98-011096
Signatura: om5vs202

Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc
Okresní pracoviště Šumperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:
(přesný název, pod kterým je
zařazena do sítě, a adresa)

Integrovaná střední škola technická a Odborné učiliště Mohelnice
1. máje 2, 789 85 Mohelnice

IZO:

107 880 067

Ředitel školy / zařízení:

Ing. Jiří Černý

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Šumperk

Termín inspekce:

23. 9. 1998

Inspektor:

RNDr. Dušan Deml

Předmět inspekce:

Posouzení školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 564/1990 SB., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění zákona č. 139/1995 Sb.: Opravná maturitní zkouška.

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

Organizace maturitní zkoušky, protokol o písemné maturitní
zkoušce, protokol o maturitní zkoušce, maturitní otázky, přehled
prospěchu, vysvědčení o maturitní zkoušce.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž opravná maturitní zkouška probíhá
Opravnou maturitní zkoušku konalo deset žáků studijních oborů 26-75-4 Elektrotechnika,
64-28-4 Technicko-hospodářská a správní činnost, 24-18-4 Provozní technika, 23-98-6
Management strojírenství a 24-13-4 Mechanik pro stroje a zařízení.
Zkouška byla organizačně dobře připravena, uskutečnila se v odpovídajícím prostředí
s širokým výběrem učebních pomůcek, zejména trojrozměrných, které byly v průběhu maturitní
zkoušky účelně využity.
Vzájemná komunikace mezi žáky a členy zkušební komise probíhala ve vstřícné
atmosféře, jednání bylo korektní s potřebnou náročností na žáky.
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2. Obsah opravné maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy
a profilu absolventa
Obsah maturitní zkoušky je v souladu s vzdělávacím programem školy a odpovídá profilu
absolventa střední odborné školy.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Maturitními otázkami je žákům vytvořen dostatečně široký prostor pro uplatnění jejich
vědomostí a znalostí, včetně možnosti aplikace na praktické zkušenosti žáků. Zkoušející dbají
na samostatný slovní projev, v případech, kdy je to nutné, zasahují pomocnými, eventuálně
doplňujícími otázkami.
Vědomosti a znalosti žáků jsou nejčastěji klasifikovány stupněm dobrý až dostatečný.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Hodnocení a klasifikace žáků proběhlo v souladu s § 20 vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích a odpovídalo výkonům
žáků. Na žáky byly kladeny odpovídající nároky, klasifikace byla objektivní.
5. Vedení dokumentace a dodržování právních předpisů
Dokumentace související s maturitní zkouškou je založena a vedena. Kontrolou sledovaných
dokumentů nebyly zjištěny nedostatky.
Průběh maturitní zkoušky se uskutečnil v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.

ZÁVĚRY

Česká školní inspekce hodnotí zabezpečení a průběh opravné maturitní zkoušky
jako průměrné, vědomosti žáků za spíše podprůměrné.

V Šumperku dne 25. září 1998
razítko

Podpis inspektora:

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

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

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

podpis ředitele školy
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................................................

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:

-
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