ČESKÁ

ŠKOLNÍ

INSPEKCE

Čj.: 105 243/99-2080
Signatura: mJ5vs202

Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice
Okresní pracoviště Ústí nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola:

Vyšší odborná škola stavební a Integrovaná střední škola stavební
Vysoké Mýto, Komenského 1
Komenského 1, 566 19 Vysoké Mýto

Identifikátor školy:

600 170 977

IZO:

110 029 305

Ředitel školy:

Ing. Jiří Slabý

Zřizovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Školský úřad:

ŠÚ Ústí nad Orlicí
Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí

Termín inspekce:

14. červen 1999

Školní inspektorka:

RNDr. Radmila Hýblová

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4
zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení průběhu absolutoria

1. Protokol o absolutoriu na třídu VOŠ 3.
Označení dokladů
a ostatních materiálů,
1. Protokol o absolutoriu na žáka - pro žáky třídy VOŠ 3.
o které se zjištění opírá:
2. Vysvědčení o absolutoriu žáků třídy VOŠ 3.
3. Diplom (absolutorium) pro žáky třídy VOŠ 3.
4. Absolventské práce žáků třídy VOŠ 3.
5. Seznam oponentů a vedoucích absolventských prací žáků třídy
VOŠ 3.
6. Témata absolventských prací žáků třídy VOŠ 3.
7. Jmenování zkušební komise pro absolutorium.
8. Tematické okruhy k ústní zkoušce z odborných předmětů
studijního oboru Inženýrské stavitelství se zaměřením na
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dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby pro školní rok
1998/99.
9. Tematické okruhy ke zkoušce z cizího jazyka (AJ, NJ) pro školní
rok 1998/99.
10.Harmonogram absolutoria třídy VOŠ 3 pro školní rok 1998/99.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1 Charakteristika zkoušky
Absolutorium ve studijním oboru 36-70-7 Inženýrské stavitelství se zaměřením na
dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby bylo vykonáno v souladu s § 27b zákona
č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 7, § 8, § 9 vyhlášky MŠMT ČR č. 265/1998 Sb.,
kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších
odborných školách.
Na konci školního roku 1998/99 bylo ve třídě VOŠ 3 8 žáků, všichni žáci ukončovali
vyšší odborné studium absolutoriem v termínu stanoveném ředitelem školy od 14. června
do 15. června 1999.
V průběhu orientační inspekce byla u absolutoria sledována skupina 4 žáků třídy VOŠ
3 se zaměřením na vodohospodářské stavby.
Absolutorium probíhalo v budově školy Komenského ulice ve vkusně upravené
učebně. Vedení školy vytvořilo všem členům zkušební komise dobré podmínky pro
zabezpečení řádného průběhu zkoušek.
Uvedená oblast je hodnocena jako spíše nadprůměrná.
2 Obsah a časový průběh zkoušky
Skladba předmětů absolutoria třídy VOŠ 3
Anglický jazyk: 4 žáci, německý jazyk: 4 žáci, blok odborných předmětů se
zaměřením na dopravní stavitelství: 4 žáci, blok odborných předmětů se zaměřením na
vodohospodářské stavby: 4 žáci.
Skladba předmětů absolutoria sledované skupiny žáků
Anglický jazyk: 2 žáci, německý jazyk: 2 žáci, blok odborných předmětů se
zaměřením na vodohospodářské stavby: 4 žáci.
Témata absolventských prací sledované skupiny žáků
1. Vodní nádrže na Černém potoce.
2. Vodovod Popovec - náhrada zdroje.
3. Realizace revitalizačního opatření v rámci KPÚ Černilovsko.
4. Studie obnovy optimálních vodohospodářských poměrů v povodí Dědiny
v hospodářském obvodu „Hospodářství Sternbegr.“
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Posloupnost předmětů v absolutoriu u sledované skupiny 4 žáků
Anglický jazyk (2 žáci), německý jazyk (2 žáci), teoretická zkouška z bloku
odborných předmětů, obhajoba absolventské práce.
Délka přípravy na jednotlivé části absolutoria
Cizí jazyk 15 minut, teoretická zkouška z bloku odborných předmětů 20 minut,
obhajoba absolventské práce 15 minut.
Délka ústního ověření znalostí a obhajoby
Cizí jazyk a obhajoba absolventské práce 15 minut, teoretická zkouška z bloku
odborných předmětů 20 minut.
Pro zkoušku z cizího jazyka bylo sestaveno 25 témat z anglického jazyka
a německého jazyka, pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů bylo sestaveno
25 témat zaměřených na dopravní stavitelství a 25 témat se zaměřením na
vodohospodářské stavby. Témata z odborných předmětů byla rozpracována do dvojic
otázek obsahujících učivo profilových odborných předmětů.
Časové rozvržení jednotlivých částí absolutoria bylo dodržováno.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je celkově daná oblast hodnocena jako
průměrná.
3 Klasifikace žáků
Všichni žáci třídy VOŠ 3 splnili podmínky pro vykonání absolutoria v souladu
s požadavkem § 27a odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Klasifikace sledované skupiny žáků
Prospělo s vyznamenáním
0 žáků
Prospělo
4 žáci
Neprospělo
0 žáků
Klasifikace žáků, dle názoru ČŠI, byla ve všech částech absolutoria během konání
inspekce objektivní.
Sledovaná oblast měla průměrnou úroveň.
4 Zkušební komise
Dokument „Jmenování zkušební komise pro absolutorium ve Vyšší odborné škole
stavební, Komenského 1/II, Vysoké Mýto“ vystavilo MŠMT ČR pod čj. 17 118/99-23 dne
17. března 1999.
Ve vystaveném dokumentu je uvedeno jmenovité složení zkušební komise, která je
sestavena ze stálých členů (předseda, místopředseda, třídní učitel), učitelů příslušných
předmětů, vedoucích absolventských prací a oponentů.
V průběhu inspekce pracovala zkušební komise v plném složení, obhajobám
absolventských prací byli osobně přítomni všichni vedoucí i oponenti prací. Komunikace
zkoušejících i přísedících, vedoucích prací a oponentů se žáky byla převážně na dobré
úrovni.
Sledovaná oblast je hodnocena jako spíše nadprůměrná.
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5 Povinná dokumentace zkoušky
Škola používala povinnou dokumentaci, která je v souladu s předepsanou
dokumentací SEVT, uvedenou pod názvem „Seznam povinné dokumentace škol
a školských zařízení“, čj. 24 021/98-201, který je zveřejněn ve Věstníku MŠMT ČR, sešit
č. 10, říjen 1998:
 protokol o absolutoriu na třídu
 protokol o absolutoriu na žáka
 vysvědčení o absolutoriu
 diplom
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení povinné dokumentace.
Úroveň vedení povinné dokumentace měla spíše nadprůměrnou úroveň.
6 Další významná zjištění
Nebyla během konání inspekce shledána.

ZÁVĚRY
Během konání orientační inspekce nebyl zjištěn žádný nedostatek v průběhu
a organizaci absolutoria.
Česká školní inspekce kladně hodnotí práci celé zkušební komise i přítomnost všech
vedoucích absolventských prací a oponentů během konání obhajob absolventských prací.
Vědomosti žáků z anglického jazyka a teoretické zkoušky z odborných předmětů byly
průměrné úrovně, lepších výsledků bylo dosaženo při obhajobách absolventských prací.
Zkouška z německého jazyka u sledovaných žáků měla středoškolskou úroveň.
V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k označení absolventů
vyšší odborné školy čj. 10 621/98-23 ze dne 12. ledna 1998 používají absolventi Vyšší
odborné školy stavební, Vysoké Mýto, Komenského 1 označení „Diplomovaný specialista
v oboru inženýrského stavitelství.“
Na základě zjištěných poznatků mělo absolutorium sledované skupiny žáků spíše
nadprůměrnou úroveň.

razítko

Podpis školního inspektora:

RNDr. Radmila Hýblová, v. r.

V Ústí nad Orlicí dne 25. června 1999
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Přílohy: 0
Inspekční zprávu jsem převzal dne 28. června 1999
razítko

Podpis ředitele školy Ing. Jiří Slabý, v. r.
Dle § 19 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů, 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.
Na vědomí
Adresát
Zřizovatel
Školský úřad
Rada školy

Datum předání/ Podpis příjemce nebo čj.
odeslání zprávy jednacího protokolu ČŠI
12. červenec 1999
čj. 105 257/99-2080
2. červenec 1999
Mgr. Kučík, v. r.

Připomínky ředitele školy
Datum
Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
----Bez připomínek.
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