
Česká školní
inspekce

Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
Čj. ČŠtr-t 5|6ltg-T

Kontrola dodrŽovríní právních předpisů podle $ 174 odst. 2 písm. d) ziíkona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním,zžk|adním, středním, vyšším odborném ajiném vzdě|ávéní (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zákona ě.255120|2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve zněni
pozdějších předpisů.

Nazev

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

Právní forma

Zastupující

ZŤjzovate|

Místo

Termín inspekční činnosti

Kontrolované období

Střední škola průmyslová a umělecká, opava,
příspěvková organwace

Praskova 39918, Město, 746 0| Opava

sspu@sspu-opava.cz

47813121

ó00017338

příspěvková organizace

Ing. Vítězslav Doleží

Moravskoslezský kraj

Praskova 399l8,l\{ěsto' 746 01 opava

19.7.2019

školní rok20|8l20|9

Inspekční činnost by|a zahájena předloŽením pověření k inspekční činnosti.



1 .

Předmět kontro|y

Kontrola zaněŤená na dodržovríní vybraných ustanovení školského zríkona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů, které se týkají ukončováni vzdě|ávání maturitní zkouškou
ve střední škole. Inspekční činnost podle $ l74 odst. 6 školského zákonana ziíkladě podnětu.

Kontro|ní zjištění
Kontrola byla vykonána ve střední škole, jejíž činnost zajišťuje Střední škola prumyslová
a umělecká, opava, pffspěvková organizace (dále ,,školď.), dne 19. července 2019 na
zák|adě Žádosti lGajského uřadu Moravskoslezského kraje o účast školního inspektora při
konaní ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu dějiny
výtvamé kultury (dále ,,ústní zkouška..) žáků Žt, Žz a Ž3 oboru vzdělaní 82-4|-MlO4
Prumysloý design a žžktt Ž+ a Žs oboru vzdě|áni 82.4|.MJ08 Tvorba hraček a herních
předmětů (opakování předmětné zkoušky na zák|adě rozhodnutí Ikajského úřadu
Moravskoslezského kraj e).

Kontrola dodržování s 80 odst. 5 písm. a) školského zákona

Ředitel školy zajistil podmínky pro řádný pruběh mafuritní zkoušky ve škole.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Kontrola dodržování $ 24 odst. 1 věta druhá vyhlášky č,. |7712009 sb.' o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů

Ředitel školy navrhl způsob hodnocení a způsob stanovení výsledného hodnocení ústní
zkoušky, který zkušební maturitní komise schválila před započetím ústní zkoušky.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Kontrola dodržování $ 1ó vyhlášky č. 17712009 sb.

Ředitel školy zveřejnil pro ústní zkoušku 25 témat. Témata byl azachována i pro opakovanou
ústní zkoušku. Žáci Ž|, Ž2, Žg, Ž+ a Ž5 si vylosovali před zahájenírn přípravy kústní
zkoušce každý jedno téma. Pffprava všech výše uvedených žaků kústní zkoušce trvala
l5 minut, ústní zkouška nejdéle l5 minut. V uvedenán dni nebylo losoviíno dvakrát stejné
téma.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Kontrola dodÉování $ 80a odst. 1 s odkazem na ustanovení $ 82 odst. 1 písm. b) věta
čtvrtá a $ 74 odst. 10 školského zákona

Žaci Žt, Ž2, Ž3, Ž+ a Žs konali ústní zkoušku před zkušební mafuritní komisí, kterou
jmenoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje v termínu stanoveném právním předpisem.
Zkušební maturitní komise rozhodovala o klasifikaci výše uvedených Žráků na návrh členů
zkušební komise hlasováním, zněhož byly pořízeny písemné zéunatny.

Neby|o zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

4.



Poslední kontrolní úkon

Kontrola byla ukončena 19. 7.20|9 podráním předběŽné informace o kontrolních zjištěních
(poslední kontrolní úkon).

Seznam dok|adů, o které se inspekční zjištění opírají

l . Katalogové listy žáků Ž| , Ž2, Žl , Ž+ a Ž5, ktermínu kontroly
2. Jmenování zkušební maturitní komise pro kalendářní rok 20l9 _ opakování maturitní

zkoušky ze zkušebního předmětu dějiny vývarné kultury, ze dne 8.7,20|9
3. Rozvrh opakovaných maturitních zkoušek třídy U4, nedatováno
4. Dějiny vytvamé kultury - témataústní zkoušky, ze dne 14. 9.20|8
5. Pravidla hodnocení teoretické ústní zkoušky z odborných předmětu uměleckých

oboru profilové části maturitní zkoušky _ opakování zkoušky, ze dne 8.7,2019
6, Protokoly o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žéů<i Ž|, Ž2, Ž3, Ž4 a Ž5,

ze dne 19.7.2019
7. Zápisy o hodnocení maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 20|9 _ opakovaná

zkouška žák:ů Ž|, Ž2, Ž3, Ž4 a Ž5, ze dne |9, 7 . 2019

Poučení

Podle $ 13 kontrolního řádu může ředite| školy podat proti kontro|nímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, znichž je zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují' a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu
o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu česká školní inspekce,
Moravskoslezsky inspektorát' Matiční 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.



S|ožení inspekčního týmu a dafum vyhotovení protokolu o kontrole

Í":-iiÍ--fu"*;-.ť'*i,;
Mgr. Eliška Birkovr! školď inspektorka"'vedoucí7oz ff ng*lt".,*,E 

; U ^/inspekčního týmu

tÁ7. btF

PaedDr. Radúz Plchota" školní inspektor

V ostravě,.*.!'.t,.?.(?

Dafum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protoko|u o kontrole

Qz.,/
lng. Vítězslav Doleží, ředitel školy

Střední škola průmys|ová a umělecká'
Opava, příspěvková organizace -1.
Praskova 39918, 746 0't Opava
|Č:47813121, Te| ' :  553 62í 580
e-mai l :  sspu@sspu-opav a.czV opavě


