
Česká školní
inspekce

česká školní inspekce
Mo ravsko slezslcf insp ekt or át

PROTOKOL O KONTROLE
Čj. ČŠtr -852l2O-T

Kontrola dodržováníprávních pŤedpisti podle $ 174 odst. 2 písm. d) zakonaě. 56|12004 Sb.,
o pŤedškolním, zák|adnim, stŤedním, vyšším odborném a jiném vzdé|ávéní (školskf zákon)'
ve znění pozděj ších pŤedpisri, a zákona č,. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní Ťád) , ve zněni
pozdějších pŤedpisri.

Název

Sídlo

E-mail

IČ

Identifikátor

Právní forma

Zastlqujicí

ZŤizovate|

Místo

Termín inspekční činnosti

Kontrolované období

StŤední škola prrimyslová a umělecká, Opava,
pŤíspěvková organizace

Praskova399l&, Město, 746 01 opava

dolezi@sspu-opava.cz

47813121

600017338

pŤíspěvková orga nizace

Ing. Vítězslav Doleží

Moravskoslezskj' kraj

Praskova399l8, Město, 746 01 opava

29. 6.2020

školní rok 201912020

Inspekční činnost byla zahájenapŤedložením pověŤení k inspekční ěinnosti.

Pňedmět kontroly

Kontrola dodrŽovaní vybranych ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních pŤedpisri, které se vztahují k poskytovění vzdé|áváni se zaměŤením na organizaci
a pruběh ukončování stŤedního vzdéIávání v oborech stŤedního vzdě|éní s maturitni
zkouškou.
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Kontrolní zjištění

Kontrola byla vykonána ve stŤední škole, jejiž činnost vykonává StŤední škola prumyslová
a umělecká' opava, pŤíspěvková organizace (dále ,,škola..), a to na zák|adě žádosti
Krajského riŤadu Moravskoslezského kraje podle $ 82 odst. 1 písm. b) školského zákona
v souvislosti se zákonem č. |3512020 Sb., o zvláštních pravidlech pro pŤijímaní k někter1im
druhrim vzdélávéní a k jejich ukončování ve školním roce 20t9l2020, ve věci pŤezkoumání
pruběhu a v;fsledku zkoušky profilové časti maturitní zkoušky konané formou ristní zkoušky
pŤed zkušební maturitní komisí ze zkušebního pŤedmětu Stavba aprovoz stroj , kterou konal
žák Ž| oboru vzdě|áni 23.4|.M/01 Strojírenství vjarním zkušebním období roku 2O2O
dne 17.6.2020.

1. Kontrola zajištění podmínek pro ňádnf prriběh maturitní zkoušlry ňedite|em školy
podle s 80 odst. 5 písm. a) školského zákona v souvislosti s $ 34 odst. 1 vyhlášky
č,.232|2020 sb., o pŤijímacím Íuení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce
ve školním roce 201912020

Zkušební maturitní komise schválila zptisob hodnocení proťrlové části maturitní zkoušky
a zp sob stanovení vysledného hodnocení zkoušek, ktery byl navržen Ťeditelem školy,
pŤed zapoěetim ristních zkoušek dne 13. 5. 2O2O. Ředitel školy zveŤejnil schválen;i zptisob
hodnocení na pŤístupném místě ve škole azároveř zpťrsobem rrmožŤnjici dálkovy pŤístup
pŤed začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

Nebylo zjištěno porušení vyše uvedenych právních pŤedpisri.

2. Kontrola jmenování členri zkušební maturitní komise ňeditelem školy podle

s 80 odst.5 písm. c) a $ 80a odst. 1 školského zákona a podle s 46 odst. 1,2 písm. a),
b), odst. 4 písm. a) odst. 5 a $ 65 odst. 2 vyhlášky č. 23212020 sb.

Ředitel školy jmenoval ěleny zkušební maturitní komise (vyjma jejího pŤedsedy) pro jarní
zkušební období školního roku 20t9l2020 pro obor vzdélání 23.4|-Iw01 Strojírenství,
tŤídu SV4A v souladu s pŤíslušn;imi ustanoveními vyše uvedenych právních pŤedpisti
dne 12.5.2020.

Nebylo zjištěno porušení vyše uvedenych právních pňedpisri.

3. Kontrola organuace stní zkoušlry pňed zkušební maturitní komisí ze zkušebního
pŤedmětu Stavba a provoz strojri konané rÍstní formou žákem Žt pod|e $ 79 odst. 4
písm. b) školského zákona a podle $ 26 vyhlášlcy č,.23212020 sb.

Ústní zkouška ze zkušebního pŤedmětu Stavba a provoz strojri žáka Žt dne |7 . 6.2O2O
se uskutečnila v souladu s pŤíslušn;imi ustanoveními vyše uveden;fch právních pŤedpisti.

Nebylo zjištěno porušení vfše uveden;fch právních pŤedpisri.

4. Kontrola postupu zkušební maturitní komise pĚi hodnocení stní zkoušlry Žá/xa Žt
ze zkušebního pňedmětu Stavba a provoz strojri poďe $ 74 odst. 10 školského zákona
ve smyslu ustanovení s 80a odst. 1 věty páté a podle s 47 odst. 2 vyhlášky
č.23212020 sb.

Celá zkušební maturitní komise rozhodovala o klasifikaci žáka Ž| z ristní zkoušky
ze zkušebního pŤedmětu Stavba a ptovoz stroj na návrh zkoušejícího hlasováním.
Všichni členové zkušební maturitní komise se na vysledném hodnocení shodli.

Nebylo zjištěno porušení vfše uveden;fch právních pňedpisri.
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Poslední kontrolní rfikon

Poslední kontrolní rikon byl proveden 29. 6.2020 vrácením pŤíslušn;fch originálri podklad
zapt$č,enych ke kontrole.

Seznam dokladú, o které se inspekční zjištění opírají

1. Katalogov;i list žáka Ž| vedeny od školního roku 2Ot6l2O|7, katalogové číslo 34,
tŤída SV4A ve školním roce 20|912020

2. PŤihláška k maturitní zkoušce pro školní rok 2Ot9l2O2O žákaŽ| ze dne 1 4. t|.2O|9
3. Jmenování člen zkušební maturitní komise pro kalendáŤní rok 2020, pro obor

vzdě|áni23.4t.M/01 Strojírenství, pro tŤídu SV4A ze dne 12.5.2020
4. Jmenování pŤedsedy zkušební maturitní komise čj.: MSK |8396412020 ze dne

23.  1 .2020

5. odborná kvalifikace členri zkušební maturitní komise pro pŤedmět stavba a provoz
strojri ze dne 30. 4. 2009 (dokument podepsán Ťeditelem školy)

6. Potvrzení délky pedagogické praxe místopŤedsedkyně zkušební maturitní komise bez
data (dokument podepsán Ťeditelem školy)

7 . Časovy harmonogram zkoušek žák tŤídy SV4A pro ristní zkoušky maturitní zkoušky
2020

8. Témata ristních zkoušek profilové části mafuritní zkoušky 2020 . Stavba a provoz
stroj ze ďne 30. 8. 20|9

9. Zápis o hodnocení maturitní zkoušky pro jarní zkušební obdob í 2020 žáka Ž|, tndy
SV4A oboru vzdě|ání 23.4|.M/01 Strojírenství včetně ridajti o konané zkoušce
a členech zkušební maturitní komise

10. Zápis o pruběhri ristních maturitních zkoušek tŤídy SV4A, jarní zkušební období,
dne 15. 6. 18. 6. 2020 (prokazatelné potvrzení člen maturitní komise,
Že o vysledcích všech ristních maturitních zkoušek bylo hlasováno)

1 1. Protokol o pruběhu profilové ěásti a ristních zkoušek společné části maturitní zkoušky
tŤídy SV4A, oboru 23-41-Ml01 Strojírenství, konané vjarním zkušebním období
od 15.6. do 18. 6. 2020

|2. Protokol o qisledcích ristních zkoušek společné části maturitní zkoušky zekaŽ|
1 3. VyjádŤení k pruběhu ristní zkoušky maturant a Žt z pŤedmětu Stavba a provoz stroj

(U2 . člen maturitní komise, pŤísedící)

|4. VyjádŤení k pruběhu ristní zkoušky maturanta Žt z pŤedmětu Stavba a provoz strojri
(Ul . člen maturitní komise, zkoušející)

15. Zprisob hodnocení ristní zkoušky z odborn;ich pŤedmět profilové části maturitní
zkoušky (kritéria hodnocení) ze dne 1 1. 5. 2020 schválená pŤedsedou zkušební
mafuritní komise dne 13. 5. 2020

|6. Schválení kritérií hodnocení profilové části maturitní zkoušky členy maturitní komise
zkušebního pŤedmětu Stavba a provoz strojri ze dne 19. 5. 2020

17 . Časov;f harmonogram zkoušek tŤídy SV4A ze dne 17 . 6.2020

18. Protokol o qisledcích profilové části maturitní zkoušky žákaŽ| ze dne 17. 6,2020
19. Zápis z jednání s Ťeditelem školy a členy zkušební maturitní komise pro zkušební

pŤedmět Stavba a provoz strojri ze dne 29. 6. 2020
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čšl
20. Anonymizace žáka a zaměstnanc školy pro ěely kontrolní činnosti ČŠI, ze dne

29. 6.2020

Poučení

Podle s 13 kontrolního Ťádu mriže ňeditet školy podat proti kontro|nímu zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdrivodněné námitl.y, z nichŽ je zňejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištění směŤují, a to do 15 dnri ode dne doručení protoLolu
o kontrole. PŤípadné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce,
Moravskoslezs\i inspektorát,Matiční 20,702 00 Ostrava, pňípadně prostŤednictvím
datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s pŤipojením
elektronického podpisu, a to k rukám Ťeditetky inspektorátu.

Složení inspekčního tymu a datum vyhotovení protokolu o kontro|e

Mgr. Richard Vilášek, školní inspektor, vedoucí
inspekčního tymu

Ing. Magda Dirgas ová, školní inspektorka

V ostravě 30. 6.2020

Mgr. Richard Vilášek v. r.

Ing. Magda Dirgasová v. r.

Datum a podpis Ťeditele školy potvrzující projednání a píevzetí protokolu o kontrole

Ing. Vítězs|av Doleži, Ťeditel školy Ing. Vítězslav DoleŽí v. r.

Vopavě47 } 2020
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Opava, pÍíspěvková organizace -1.
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