
Česká školní
inspekce

česká školní inspekce
Moravskoslezs|cý inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
Čj. ČŠtr-r7Dl-T

Kontrola dodržování právních předpisů podle $ 174 odst. 2 písm. d) zrákona č. 561/2004 sb.'
o předškolním, ziíkladním, středním, vyšším odbomém a jiném vzďě|áváni (školský ziíkon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.255l20t2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

Nazev

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

Právní forma

Zastupující

ZŤizovate|

Místo

Termín inspekční činnosti

Kontrolované období

Střední škola průmyslová a umělecká, opava,
příspěvková organwace

Praskova 8,746 01 Opava

sspu@sspu-opava.cz

47813121

ó00017338

příspěvková organizace

Ing. Vítězslav Doleží

Moravskoslezský kraj

Praskova 8,746 01 Opava

27.7.2020

školní rok20l9l2020

Inspekční činnost by|azahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zěkona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahuji k poskýování vzdě|ávání se zaměřením na organizaci
a pruběh ukoněovrínivzdé|ávání v oborech středního vzdé|žni s mafuritní zkouškou.
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1.

Inspekění činnost podle $ 174 odst. 6 školského zákonanazák|adě podnětu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraj e.

Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána ve střední škole, jejíž činnost zajišt'uje Střední škola prumyslová
a umělecká' opava, příspěvkováorganizace (dále ,,školď.) dne27. července 2020.

opakovaná ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu Stavba
a provoz strojů (dále ,,ústní zkouška z předmětu Stavba a provoz strojů..), která je souěástí
maturitní zkoušky Žáka Ž| oboru vzdě|áni 23-4|-Ml0l Strojírenství, podle $ 82 odst.
1 písm. b) školského zákona v souvislosti se ziíkonem č. |3512020 Sb., o zvláštních
pravidlech pro přijímání kněkteým druhům vzdě|ávéni akjejich ukončování ve školním
roce 20|912020 by|a konána na zék|adě žádosti Krajského uřadu Moravskoslezského kraje
o úěast školního inspektora.

Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ředitelem školy
podle $ 80 odst. 5 písm. a) školského zákona v souvislosti s $ 34 odst. 1 vyhlášky
č,.23212020 Sb., o přijímacím íuení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním
roce201912020

Ředitel školy zajistil podmínky pro řádný pruběh maturitní zkoušky ve škole. Zkušební
maturitní komise schválila způsob hodnocení profilové zkoušky a způsob stanovení
qýsledného hodnocení této zkoušky, který byl navržen ředitelem školy, před započetím
ústních zkoušek dne 13. 5. 2020. Ředitel školy zveřejnil schválený způsob hodnocení
na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umoŽňující dálkoý přístup před
začátkem koniíní prvnize zkoušek profilové části.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

Kontrola organizace ústní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů žákem Žl podle

$ 79 odst. 4 písm. b) školskóho zákona a podle $ 26 odst. 1 a2vyh|átšl.y č. 23212020 sb.

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Stavba a provoz strojů žzka Ž|
se uskutečnila v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedených právních předpisů.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

3. Kontrola postupu zkušební maturitní komise při hodnocení ústní zkoušky žáka Ž1
ze zkušebního předmětu Stavba a provoz strojů podle $ 80 odst. 1 poslední věta
školského zákona s odkazem na $ 74 odst. 10 školského zákonav souvislosti s $ 34 odst.
4 a 5 a $ 47 odst. 2 věý druhé vyhlášky č,.23212020 sb.

Na výsledném hodnoceni žáka Ž| z :ústru zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů se
zkoušející i přísedící shodli a zkoušející navrhl hodnocení ústní zkoušky zkušební maturitní
komisi. Celá zkušební maturitní komise rozhodovala o klasifikaci žáka ŽI na návrh
zkoušejícího hlasoviíním. Předseda zkušební maturitní komise oznrámil ýsledek zkoušky
ve dni, ve kterém žrík tuto zkoušku konal.

Nebylo zjištěno porušení qýše uvedených právních předpisů.
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Poslední kontrolní úkon

Poslední kontrolní úkon byl proveden 27.7 , 2020 vrácením příslušných originálů podkladů

zapůjěených ke kontrole.

l .

Seznam dok|adů, o které se inspekční zjištění opírají

Témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2020 - Stavba a provoz

strojů zeďne 30. 8.2019
Téma č,. |,7 a zkušební úlohy opakované opravné maturitní zkoušky z předmětu

Stavba a provoz strojů ze dne27 ,7.2020

Schválení kritérií hodnocení proťrlové části maturitní zkoušky členy mafuritní komise

zkušebního předměfu Stavba a provoz strojů ze dne 27 . 7 .2020

Protoko1 o pruběhu profilové ěásti a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

REDIZO 600017338 ze dne27.7.2020

Protokol o qýsledcích profilové části maturitní zkoušky Žákač. protokolu 3397460

REDIZO 600017338 ze dne 27 . 7 . 2020

Záznamo hlasování maturitní komise ze dne27 ,7.2020

Poučení

Podle $ 13 kontrolního řádu může ředitel školy podat proti kontrolnímu zjištění

uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitlry, znichž je zřejmé'

proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15- dnů ode dne doručení protokolu

o kontrole. Případné námitlry zašlete na adresu česká školní inspekce,

Moravskoslezslý inspektorát, tvtatični 20,702 00 Ostrava, případně prostřednictvím

datové schránky (g7zais9), nebo na e.podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením

elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

Složení inspekčního tymu a datum vyhotovení protokolu o ko

PhDr. tng. Ivana Teichmannová, školní inspektorka,

vedoucí inspekčního Qýmu

n(Jorc /

ryc( /
7Ing. Magda Dirgasová, školní inspektorka

V ostravě 3.8.2020

Datum a podpis ředitele školy

Ing. Vítězslav DoleŽí,
ředitel školy

potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

Střední ško|a průmyslová a umělecká,
Opava, příspěvková organizace .1-
Praskova 399/8.  746 01 OPava
lČ: 4781 3121, Íe|. , '  553 621 580
e -ma i l  ; s sPu@ssPu-oPava ' c z
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