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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Organizace zkoušky
Opravných maturitních zkoušek (MZ v dalším textu) se v den inspekční návštěvy účastnili 3 
žáci, kteří konali celou MZ z důvodu neukončeného závěrečného ročníku studia.
Skladba a pořadí jednotlivých částí  MZ byly v souladu s právní normou; písemná práce  byla 
psána společně v jarním termínu, praktická a ústní část se realizovaly po úspěšně vykonaných 
opravných zkouškách.  
Skladba povinných a volitelných předmětů byla v souladu s učebními plány oboru.
Zkušebních témat pro jednotlivé předměty byl dostatečný počet vyplývající z právní normy, 
tato byla řádně schválena ředitelem školy. Losování jednotlivých témat probíhalo veřejně a tak, 
aby bylo zabráněno jejich záměně.
MZ se konaly ve veřejně přístupné pracovně jazyků, ve které byly k dispozici pomůcky pro 
jednotlivé části MZ, zejm. pro praktickou zkoušku.
Klasifikace zkoušky
Žáci se účastnili MZ po splnění všech podmínek své účasti, celkové hodnocení výsledků bylo 
provedeno celou zkušební komisí  a výsledek byl žákům oznámen bezprostředně po poradě 
komise.
Zkušební komise
Pro tento termín MZ byla ředitelem školy jmenována zkušební komise v souladu s ustanovením 
právní normy. Složení komise odpovídalo rovněž právní normě.
Dokumentace zkoušky
U MZ byla k dispozici  následující dokumentace:
protokoly o MZ, protokoly o praktické MZ, protokoly o písemné MZ, písemné MZ, 
vysvědčení (vzor pro archivaci), třídní výkaz, protokoly o opravných zkouškách maturujících 
žáků. Dokumentace byla řádně vyplňována v průběhu zkoušky.

DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ

 MZ probíhaly pro studijní obor  26-72-4/08 Mechanik elektronik se zaměřením na 
číslicovou a řídící techniku

 při porovnání zkušebních témat s učebními osnovami předmětů nebyly zjištěny rozpory
 celkový počet žáků konajících MZ byl 4, z toho 1 opravná MZ z jedné části a 3 úplné MZ

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

 protokol o MZ
 protokol o praktické MZ
 protokol o písemné MZ
 písemné MZ
 vysvědčení o MZ
 třídní výkaz a třídní kniha 4 EN
 protokoly o opravných zkouškách žáků maturujících v náhradním termínu
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ZÁVĚR

Zásadní pozitiva:
 velmi dobrá organizace MZ
 odpovědný přístup vedení školy a pedagogů ke zkouškám
Zásadní negativa: nebyla zjištěna

Maturitní zkoušky v náhradním termínu proběhly v souladu s platnými právními normami.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu

Razítko

Školní inspektor Titul, jméno a příjmení Podpis

PaedDr. Vladimír Krieg dr. Vladimír Krieg v. r.

V Příbrami dne 17. září 1999

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

Datum převzetí inspekční zprávy: 22. 09. 1999

Razítko

                                                Mgr. Milan Lehocký Lehocký 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 Širší slovní hodnocení
Plní, je v souladu Dodržuje, proběhla v souladu
Neplní, není v souladu Nedodržuje, neproběhla v souladu
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Další adresáti inspekční zprávy

Adresát Datum předání/odeslání 
inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI

Školský úřad Příbram 1999-10-12 025 272c/99-2165
Zřizovatel: MŠMT ČR 1999-10-12 025 272b/99-2165

Připomínky ředitele školy
Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
- - nebyly vzneseny




