
 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIT-1201/16-T 

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) a zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost 

školy/školského zařízení 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 

příspěvková organizace 

Sídlo Praskova 399/8, 746 01 Opava 

E-mail právnické osoby sspu@sspu-opava.cz 

IČ 47813121 

Identifikátor 600017338 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Ing. Vítězslav Doleží 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj 

Místo inspekční činnosti Praskova 399/8, 746 01 Opava 

Termín inspekční činnosti 6. 6. 2016 

Kontrolované období Školní rok 2015/2016 ke dni kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských 

služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění 
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účinném v kontrolovaném období se zaměřením na ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole na základě žádosti Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje podle ustanovení § 82 odst. 2 školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, ve věci žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky 

žákyně vedené v třídním výkazu třídy U4 pod číslem 11 ve školním roce 2015/2016, obor 

vzdělání 82-41-M/05 Grafický design. 

Byl prověřen průběh a hodnocení ústní formy zkoušky profilové části maturitní zkoušky ze 

zkušebního předmětu dějiny výtvarné kultury, kterou konala výše uvedená žákyně v jarním 

zkušebním období 2016 jako druhý opravný termín. 

1. Kontrolováno dodržování ustanovení § 80a odst. 1 školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, a ustanovení § 35 odst. 1, 2, 4 a 5 vyhlášky č. 177/2009, 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zkouška profilové části maturitní zkoušky konaná ústní formou ze zkušebního předmětu 

dějiny výtvarné kultury se konala před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní 

komise byla jmenována ve složení odpovídajícím ustanovením výše uvedených právních 

předpisů. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrolováno hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ze 

zkušebního předmětu dějiny výtvarné kultury podle ustanovení § 24 odst. 1, 4 a 5 

vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení žákyně zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ze 

zkušebního předmětu dějiny výtvarné kultury proběhlo v souladu s výše uvedenými 

ustanoveními právního předpisu. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrolován průběh ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ze zkušebního 

předmětu dějiny výtvarné kultury podle ustanovení § 16 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 

177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Průběh zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ze zkušebního 

předmětu dějiny výtvarné kultury byl v souladu s výše uvedenými ustanoveními 

právního předpisu. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
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Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 

1. Časový harmonogram MZ třídy U4 (20. 5. 2016, rozpis žáků třídy U4) 

2. Jmenování předsedkyně zkušební maturitní komise čj. MSK 14256/2016 ze dne  

27. 1. 2016, pro třídu U4 oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design v organizaci 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace 

3. Jmenování zkušební maturitní komise pro zkušební období jaro 2016 ze dne 2. 9. 2015 

4. Katalogový list žákyně vedený v třídním výkazu třídy U4 pod č. 11 vedený od školního 

roku 2010/2011 

5. Téma ústní maturitní zkoušky z Dějin výtvarné kultury – Romantismus a realismus – 

malířství v Evropě. Nové konstrukce a materiály v 19. století 

6. Záznam o průběhu ústní maturitní zkoušky žákyně z předmětu Dějiny výtvarné kultury 

ze dne 20. května 2016 

7. Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žákyně třídy U4, dějiny 

výtvarné kultury, evidenční číslo 2044736, ze dne 20. 5. 2016 

8. Jmenování hodnotitele ústní zkoušky – dějiny výtvarné kultury, evidenční číslo 

SSPU_ZZ017221 ze dne 29. března 2016 

9. Jmenování hodnotitele ústní zkoušky – dějiny výtvarné kultury, evidenční číslo 

SSPU_ZZ019937 ze dne 29. března 2016 

10. Písemná vyjádření členů zkušební maturitní komise třídy U4 (třídního učitele, 

místopředsedy, předsedy, zkoušejícího a přísedícího) 
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Poučení

Podle $ 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné
zdůvodněné námitky, znichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění šměřují,
a to do 15 dnů ode dne doruěení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na
adresu česká škotní inspekce, úoravskoslezský inspektorát, Matiční'2o, 702 00
ostravao případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e.podatelnu
csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Složení inspekčního fýmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole ffib:1il';;:B,*r;
Motiční 20

7OZ 00 Oslrovo 2
í1 l " ? / .l./ t/ r /
L-lVrt.4 /xL/ \..r....r...\.Ing. Mgr. Ivana Teichmannová, školní inspektorka

PaedDr. Raduz Plchota, školní inspektor

,r? ,zr'tara4---

V opavě 6. června 201ó

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání agřgvzef.ro"Jť-5t',y,u",k3#![:'*?,

Opava, příspěvková organizace -1.

Ing. Vítězslav DoleŽí, ředitel školy

Praskova 399/8, 746 0'l Opava
|Č:47813,12í, Té|"; 553 621 58o
e-mai I : sspd@espu- opav a,az

<:t-----) n\ o' ZbZ t '"'

V opavě 6. čewna20t6
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