ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Oblastní pracoviště Jihlava
Okresní pracoviště Třebíč

Inspekční zpráva

Střední průmyslová škola stavební
Třebíč, Václavské náměstí 44
Václavské náměstí 44, 674 01 Třebíč
Identifikátor školy: 600 015 441
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Školský úřad Třebíč, Otmarova 3, 674 01 Třebíč
Termín konání orientační inspekce: 16. a 17. září 1999

Čj.
Signatura

Š 09 1999

114 348/99-11021
mk4ft201

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Skladba povinných a volitelných předmětů byla v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Stanovení a výběr témat pro zkoušku z českého jazyka, zkoušku z volitelného
předmětu, teoretickou a praktickou zkoušku z odborných předmětů byly v souladu se
vzdělávacím programem školy.
Praktická a ústní část maturitní zkoušky v náhradním termínu i opravných maturitních
zkoušek, jejich pořadí, místo konání zkoušek, počty témat, jejich stanovení a losování i časový
průběh jednotlivých zkoušek odpovídaly vyhlášce MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
Klasifikace žáků
Žáci, kteří absolvovali opravnou maturitní zkoušku a maturitní zkoušku v náhradním
termínu splňovali podmínky dané § 21 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. Termín a rozsah
těchto zkoušek i klasifikace žáků byly v souladu s výše uvedenou vyhláškou.
Zkušební komise
Jmenování předsedy a členů maturitní komise, její složení a činnost v průběhu
maturitních zkoušek v náhradním termínu i opravných maturitních zkoušek byly v souladu s
§ 22, 23, 24 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
Povinná dokumentace zkoušky
Povinná dokumentace maturitních zkoušek v náhradním termínu i opravných
maturitních zkoušek byla vedena řádně, úplně a na stanovených tiskopisech.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ









Protokoly o maturitní zkoušce – obal a vložka,
protokoly o písemné a praktické maturitní zkoušce,
katalogové listy a třídní výkazy,
písemné maturitní zkoušky z českého jazyka,
témata pro praktickou a teoretickou maturitní zkoušku,
vysvědčení o maturitní zkoušce,
pokyn ředitele školy k organizaci maturitní zkoušky,
vzdělávací program školy.

ZÁVĚR
Maturitní zkoušky v náhradním termínu i opravné maturitní zkoušky proběhly v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách
a učilištích.
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Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Jaroslav Hutař

Jaroslav Hutař, v. r.

V Třebíči dne 27. září 1999

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 6. 10. 1999
Razítko

Ředitel školy

Titul, jméno, příjmení
Ing. František Chlup

ing. František Chlup, v. r.
Podpis ředitele

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.

Hodnotící stupnice
Stupeň
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Dodržuje, proběhla v souladu
Nedodržuje, neproběhla v souladu

Další adresáti inspekční zprávy
Na vědomí MŠMT ČR Praha
Školský úřad Třebíč
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Adresát
Školský úřad Třebíč
Zřizovatel MŠMT ČR
Rada školy

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
1999-10-25
1999-10-25
----

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
379/99
376/99
----

Připomínky ředitele školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
--Připomínky nepodány
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