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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Dne 8. září 2000 se v dopoledních hodinách uskutečnily v budově školy maturitní zkoušky
v opravném a náhradním termínu, k nimž bylo pozváno celkem 5 žáků. Z toho 3 k opravné
zkoušce vždy z jednoho předmětu a 2 ke zkoušce v náhradním termínu.
Zastoupení žáků při ústní maturitní zkoušce bylo následující:
 K opravné zkoušce z předmětu účetnictví byla pozvána v souladu s § 21 odst. 1 vyhlášky
MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, žákyně
z pětileté dálkové formy studia studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie, která
ukončila studium dne 14. května 1999. Maturitní zkoušku v 1. termínu složila dne
24. května 1999, kdy neprospěla ze tří předmětů. Celou maturitní zkoušku opakovala
v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování
studia ve středních školách a učilištích, dne 30. května 2000, kdy neprospěla z jednoho
předmětu (účetnictví). Písemnou práci s českého jazyka a literatury vypracovala dne
12. dubna 2000 a praktickou zkoušku z odborných předmětů složila dne 3. května 2000.
 K opravné praktické zkoušce z odborných předmětů organizované dne 7. září 2000 byl
pozván v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a učilištích, žák z pětileté dálkové formy studia
studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie, který ukončil studium dne
18. května 2000. Tento žák neprospěl při maturitní zkoušce v 1. termínu z její praktické
části. Písemnou práci s českého jazyka a literatury vypracoval dne 12. dubna 2000
a praktickou zkoušku z odborných předmětů absolvoval dne 3. května 2000.
 K opravné teoretické zkoušce z odborných předmětů byla pozvána v souladu s ustanovením
§ 21 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách
a učilištích, žákyně dvouleté denní formy studia studijního oboru 65-42-M/001 Hotelová
škola, která ukončila studium dne 18. května 2000. Při maturitní zkoušce v 1. termínu
neprospěla z její teoretické odborné části zahrnující předměty: technologie přípravy pokrmů,
technika obsluhy a služeb, hotelový provoz. Písemnou práci s českého jazyka a literatury
vypracovala dne 12. dubna 2000 a praktickou zkoušku z odborných předmětů složila dne
15. května 2000.
 K maturitní zkoušce v náhradním termínu byla pozvána žákyně pětileté dálkové formy
studia studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie, která ukončila studium dne
14. května 1999. Poprvé maturovala dne 26. května 1999, kdy neprospěla ze čtyř předmětů.
V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování
studia ve středních školách a učilištích, byla pozvána podruhé k maturitní zkoušce v termínu
– květen 2000. Dne 12. dubna 2000 vypracovala písemnou práci z českého jazyka a
literatury. K dalším částem maturitní zkoušky se na základě písemné žádosti o odložení
maturitní zkoušky na termín - září 2000 ze dne 16. května 2000, jíž bylo vyhověno,
nedostavila. Tato žákyně se však nedostavila ani k maturitní zkoušce v náhradním termínu,
stanoveném na 7. září 2000 pro praktickou zkoušku z odborných předmětů a na 8. září
2000 pro ústní maturitní zkoušku. Vzhledem k tom, že se k maturitní zkoušce nedostavila
bez řádné omluvy, postupovala zkušební komise dle telefonického sdělení ředitele školy ze
dne 11. září 2000 v souladu s ustanovením § 25 odst. 7 a 8 vyhlášky MŠMT ČR č.
442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, v nichž je uvedeno, že
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žák může konat maturitní zkoušku nejpozději do dvou let od doby, kdy měl ukončit řádně
studium. Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce pro vážné důvody, je povinen se
nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise. Jestliže
se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, posuzuje se, jakoby studia zanechal dnem
následujícím po termínu zkoušky, což znamená, že žákyně vyčerpala všechny možnosti dané
výše uvedenou vyhláškou pro vykonání maturitní zkoušky v dané škole.
 Dne 8. září poprvé maturovala v náhradním termínu žákyně z denní formy dvouletého studia
studijního oboru 65-41-L/501 Společné stravování, která ukončila studium dne 31. srpna
2000. Tato žákyně vypracovala písemnou práci z českého jazyka a literatury dne 12. dubna
2000 a praktickou zkoušku z odborných předmětů složila dne 15. května 2000. Při
praktické zkoušce neuspěla. Maturitní zkoušku v náhradním termínu vykonala z těchto
předmětů: český jazyk a literatura, matematika – volitelný předmět, teoretická zkouška
z odborných předmětů.
Ústní maturitní zkoušky byly velmi dobře zajištěny, probíhaly podle předem vypracovaného
harmonogramu, který byl dodržován a ničím nenarušován. Členové zkušební komise měli
k dispozici potřebou dokumentaci.
Skladba zkoušky respektovala specifika jednotlivých případů. Termíny konání částí zkoušek
a jejich pořadí, povinné a volitelné předměty odpovídaly příslušným ustanovením vyhlášky
MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, a byly
v souladu se schválenými učebními dokumenty jednotlivých studijních oborů. K dispozici byly
písemné práce žáků.
Zkušební témata, vždy v rozsahu 25 otázek byla řádně schválena ředitelem školy. V průběhu
zkoušky byla žáky řádně losována.
Maturitní zkouška v opravném a náhradním termínu byla organizována v důstojném
prostředí jako zkouška veřejná. Při její organizaci byly dodrženy veškeré podmínky
vyplývající z ustanovení § 8 a násl. vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování
studia ve středních školách a učilištích.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Všichni žáci maturující ať již v opravném, či v náhradním termínu, splnili podmínky nezbytné
pro účast žáka u maturitní zkoušky. Z celkového počtu pěti pozvaných se dostavili celkem
čtyři žáci, z nichž po celkovém zhodnocení zkoušky prospěli tři žáci. Jedna žákyně neprospěla,
a to z jednoho předmětu (praktická zkouška z odborných předmětů). Opravnou zkoušku
vykoná v dalším možném mimořádném termínu. U žákyně, která se nedostavila, bylo
postupováno v souladu s ustanovením § 25 odst. 7 a 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Při klasifikaci a hodnocení maturitní zkoušky se zkušební komise řídila ustanoveními
§ 20 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách
a učilištích.
Zkušební komise
Zkušební komise pracovala ve složení:
 Stálí členové: předseda – ředitel školy, místopředseda – zástupkyně ředitele školy, třídní
učitel – třídní učitelé bývalé třídy 5. A, 5. D a 2. A.
 Další členové: učitelé příslušných předmětů a přísedící.
Reakce členů komise při zkoušení byly přiměřené a taktní.
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Složení zkušební komise odpovídalo ustanovení § 22 a § 23 vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Dokumentace zkoušky
V průběhu orientační inspekce - specifická zjištění zaměřené na kontrolu průběhu maturitní
zkoušky v opravném a náhradním termínu, byla předmětem kontroly veškerá související listinná
dokumentace: protokoly o maturitní zkoušce, protokoly o praktické maturitní zkoušce,
protokoly o písemné práci z českého jazyka a literatury, katalogové listy pro jednotlivé žáky,
písemné práce z českého jazyka a literatury, praktické zkoušky z odborných předmětů,
soubory zkušebních témat.
Ve vedení dokumentace maturitní zkoušky nebyly zjištěny závady.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
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protokoly o maturitní zkoušce - obaly, vložky pro jednotlivé žáky
protokoly o písemné práci z českého jazyka a literatury
protokoly o praktické maturitní zkoušce
katalogové listy pro jednotlivé žáky
písemné práce z českého jazyka a literatury
praktické zkoušky z odborných předmětů
soubory zkušebních témat
harmonogram průběhu maturitní zkoušky v opravném a náhradním termínu
záznam o komisionální zkoušce u žákyně, která ukončila studium k 31. srpnu 2000.

ZÁVĚR
V průběhu maturitní zkoušky v opravném a náhradním termínu bylo postupováno
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích. Úroveň znalostí maturujících odpovídala danému typu studia.
Maturitní zkoušky proběhly v klidném prostředí. Ke zdárnému průběhu přispěli jednotliví
členové zkušební komise svými pedagogickými a odbornými zkušenostmi.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Inspekční zpráva - str. 4

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Eva Zátopková

Ing. Eva Zátopková v. r.

V Ostravě dne 18. září 2000
Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 19. září 2000
Razítko

Ředitel školy

Podpis

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář

PhDr. Mgr. Miloslav Kovář v. r.

Předmětem orientační 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
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
Školský úřad Ostrava, Matiční 20,
2000-10-03
729 00 Ostrava
Zřizovatel: JUDr. Josef Holík, B.
2000-09-18
Václavka 18, 700 30
OstravaBělský les

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
146 356/00-10023
146 326/00-10023

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
připomínky nebyly podány
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