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Signatura: on6fs303

Inspektorát č. 14 - Ostrava
Okresní pracoviště Ostrava

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

AHOL - Střední odborná škola, s. r. o, Dušní 8, 703 00 OstravaVítkovice

IZO:

046565507

Ředitel školy / zařízení:

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář

Zřizovatel:

JUDr. Josef Holík, B. Václavka 18, 700 300 Ostrava-Bělský les

Příslušný školský úřad:

Školský úřad Ostrava

Termín inspekce:

11. září 1998

Inspektoři:

Ing. Eva Zátopková

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 pozdějších předpisů - maturitní zkouška v náhradním
a opravném termínu.

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

Dokumentace příslušná k maturitní z k o u š c e v opravném
a náhradním termínu - obaly protokolů, vložky protokolů, třídní
výkazy, organizační zabezpečení maturitní zkoušky v opravném
a náhradním termínu.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Maturitní zkoušku v náhradním a opravném termínu vykonalo celkem osm žáků ze
studijních oborů 63-19-6/01 Hotelový provoz, 63-99-6/17 Podnikání a obchod a 63-99-6/15
Bankovnictví a pojišťovnictví. Zkouška probíhala v řádně označené, za tímto účelem vymezené
a upravené místnosti. Provoz školy průběh zkoušky nenarušoval.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Obsah maturitní zkoušky v náhradním a opravném termínu odpovídal vzdělávacímu
programu a profilu absolventa.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Znalosti žáků, které odpovídaly obsahu maturitní zkoušky, byly průměrné.
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4. Hodnocení a klasifikace žáků
Hodnocení a klasifikace znalostí žáků zkušební komisí bylo objektivní. Všichni žáci při
maturitní zkoušce v opravném a náhradním termínu uspěli.
5. Dodržování právních předpisů
Maturitní zkouška v opravném a náhradním termínu proběhla podle platných právních
předpisů, příslušná dokumentace byla řádně vyplněna a byla zkušební komisi k dispozici.

ZÁVĚRY
V průběhu maturitní zkoušky v opravném a náhradním termínu byla dodržena vyhláška
MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

V Ostravě

dne 1998-09-15
razítko

Podpisy inspektorů:

Přílohy:

Ing. Eva Zátopková v. r.

ved. týmu

-

Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne 1998-09-17
razítko

podpis ředitele školy

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář, 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: JUDr. Josef Holík, B. Václavka 18, O.Bělský les
Školský úřad: ŠÚ Ostrava
Rada školy:
-

17. 9. 1998
28. 9. 98
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