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IZO:

Ředitel školy / zařízení: Ing. Oldřich Opravil
Mgr. Jiří Baron, Sadová 149, 736 01 Třinec III - Kanada

Zřizovatel:

Příslušný školský úřad: ŠÚ Karviná
Termín inspekce:

14. září 1998

Inspektoři:

Mgr. Jaroslav Kaďůrek

Předmět inspekce:

Kontrola průběhu ústních maturitních zkoušek v náhradním a
opravném termínu nástavbového studia

Protokoly o maturitních zkouškách, katalogové listy, témata
Označení dokladů
ústních maturitních zkoušek, písemné maturitní zkoušky z českého
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá: jazyka
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. V náhradním termínu konalo celou ústní maturitní zkoušku celkem 6 žáků, z toho
dva žáci v oboru 29-96-4 Podnikání v oboru řezník, další dva v oboru 29-96-4 Podnikání
v oboru truhlář a dvě žákyně v oboru 31-25-4 Oděvnictví. Pět z tohoto počtu žáků
neuspělo ve 2. pololetí školního roku 1997/98 z českého jazyka a literatury, jedna žákyně
z matematiky. Z volitelných předmětů si tři žáci vybrali předmět ekonomika podniku, jeden
žák předmět práce s počítači, další žákyně matematiku a jedna žákyně výpočetní techniku.
Pět žáků vykonalo celou ústní zkoušku v náhradním termínu úspěšně, jedna žákyně
neprospěla ve výpočetní technice.
2. Opravné ústní maturitní zkoušky konali 3 žáci, z toho dva v oboru 24-18-4
Provozní technika a jeden v oboru 64-21-4 Společné stravování. Dva žáci vykonali
opravnou maturitní zkoušku ze strojírenské technologie a jeden žák z ekonomiky tržního
hospodářství. Všichni tři žáci u opravné zkoušky prospěli.
3. Z devíti žáků kteří maturovali v náhradním nebo opravném termínu, byli tři žáci z
písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury hodnoceni známkou nedostatečný.
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4. V praktické maturitní zkoušce všichni žáci prospěli. Vybírali si z pěti témat,
praktická zkouška trvala 7 hodin.
5. Složení maturitní komise odpovídalo § 22 a 23 vyhlášky MŠMT ČR č. 442 ze dne
24. října 1991. Předsedkyní maturitní komise byla zástupkyně ředitele školy.
6. Počet maturitních témat se pohyboval mezi 25 - 27, což odpovídá § 11 odst. 4
vyhlášky MŠMT ČR č. 442 ze dne 24. října 1991.
7. Celková úroveň opravných maturitních zkoušek a maturitních zkoušek v náhradním
termínu odpovídala dennímu typu školy a byla adekvátní prospěchu žáků v posledním
studijním ročníku.
8. Maturitní zkoušky probíhaly přesně v souladu s písemně zpracovaným
organizačním a časovým harmonogramem opravných a náhradních zkoušek.
ZÁVĚRY
Opravné ústní maturitní zkoušky i ústní maturitní zkoušky v náhradním termínu proběhly dle
vyhlášky MŠMT ČR č.442 ze dne 24. října 1991 o ukončení studia ve středních školách
a učilištích.
V Karviné
dne 21. září 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

vedoucí týmu ..Jaroslav Kaďůrek, v.r..
členové týmu ............................................................
............................................................

Přílohy:

Inspekční zprávu jsem převzal(a) dne 98-09-23
razítko

Podpis ředitele(ky) školy Oldřich Opravil, 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
Zřizovatel: Mgr. Jiří Baron

Datum předání /
odeslání zprávy
98-10-15
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Podpis příjemce nebo č.j.
jednacího protokolu ČŠI
143 343/98-01120

Školský úřad: ŠÚ Karviná
Rada školy: není zřízena

98-10-15
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