Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

P RO TOK OL O KON TRO LE
čj. ČŠIL-453/14-L
o státní kontrole podle § 174 odst. 2 písm. d) 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), ve znění
pozdějších předpisů
Název právnické osoby
vykonávající činnost školy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Sídlo

Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod

e-mail právnické osoby

sekretariat@supss.cz

IČO

60 252 766

Identifikátor

600 010 422

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Akad. soch. Zdeňkou Laštovičkovou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Místo kontroly

Smetanovo zátiší 470, Železný Brod

Termín kontroly na místě

11. 9. 2014

Kontrolované období

školní rok 2013/2014 a 2014/2015 k datu kontroly

Inspekční činnost v právnické osobě vykonávající činnost školy s názvem Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace (dále „škola“) byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytovanému vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst. 2
písm. d) školského zákona, zaměřená na podmínky a průběh maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období roku 2014.
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Kontrolní zjištění
Kontrola byla vykonána ve střední škole.
1. Kontrola plnění povinností ředitelky školy v souvislosti se zajištěním konání
dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných ústní formou a ústních
zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve třídě 4.CH oboru vzdělání
28-44-M/01 Aplikovaná chemie a ve třídě 4.V oboru vzdělání 82-41-M/04
Průmyslový design a oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla
a světelných objektů (dále „maturitní zkouška“) podle § 79 odst. 3, § 80 odst. 5
písm. a), c) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle
§ 6 odst. 2, 3, § 8 odst. 3 věta čtvrtá, § 16 odst. 1 věta druhá, § 35 odst. 4 písm. b),
odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném v kontrolovaném
období (dále „vyhláška č. 177/2009 Sb.“)
Ředitelka školy vytvořila vhodné podmínky a zajistila přípravu a řádný průběh
maturitní zkoušky ve škole. Požadovaným způsobem zveřejnila školní seznam
literárních děl a témata pro ústní část společné části maturitní zkoušky. Určila nabídku
zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně formy a témat těchto zkoušek
a zveřejnila toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů.
2. Kontrola obsahu, formy a pojetí maturitní zkoušky podle § 79 odst. 1 věta první
a odst. 4 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle
§ 6 odst. 1, 4, 6, § 8 odst. 1, 2, odst. 3 věta první, odst. 5, § 16 odst. 1 věta první,
odst. 2, 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Bezprostředně před konáním ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
ze zkušebního předmětu chemie si žáci vylosovali jedno z témat, která se zčásti
neshodovala s tématy vydanými a zveřejněnými ředitelkou školy pro tuto zkoušku. Tím
došlo k porušení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve smyslu § 16 odst. 1 téže
vyhlášky.
Kromě tohoto nedostatku byly forma, pojetí a obsah maturitní zkoušky v souladu
s výše uvedenými ustanoveními právních předpisů.
Bylo zjištěno porušení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve smyslu § 16 odst. 1
téže vyhlášky.
3. Kontrola hodnocení maturitní zkoušky podle § 22 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1,
4, 5, 6, § 36 odst. 1, odst. 2 věta druhá vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Hodnocení maturitní zkoušky bylo v průběhu kontroly na místě provedeno v souladu
s posuzovanými požadavky vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu.
4. Kontrola splnění požadavků na jmenování a práci zkušebních maturitních komisí
v rámci maturitní zkoušky třídy 4.CH a třídy 4.V podle § 80a odst. 1, 2 školského
zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a podle § 35 odst. 1, 2, odst. 6
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věta první, § 36 odst. 3, § 42 odst. 3 písm. a), b) vyhlášky 177/2009 Sb., ve školním
roce 2013/2014 dle stavu k datu kontroly
Výše uvedené požadavky na jmenování a práci zkušební maturitní komise třídy 4.CH
oboru vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a zkušební maturitní komise třídy 4.V
oboru vzdělání 82-41-M/04 Průmyslový design a oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné
zpracování skla a světelných objektů byly v průběhu kontroly na místě splněny.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů.

Odůvodnění
Ad 1.
Ředitelka školy zajistila přípravu a vytvořila podmínky pro řádný průběh maturitní
zkoušky ve škole. V termínu stanoveném právním předpisem jmenovala členy zkušební
maturitní komise třídy 4.CH a zkušební maturitní komise třídy 4.V, kromě jejich předsedů.
Místopředsedkyněmi obou zkušebních maturitních komisí byly jmenovány pedagogické
pracovnice s nejméně pětiletou pedagogickou praxí.
Ředitelka školy určila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní
zkoušky včetně formy a témat těchto zkoušek a zveřejnila toto své rozhodnutí
na přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup,
tj. na webových stránkách školy. Zároveň ředitelka školy stanovila a stejným způsobem
zveřejnila témata pro školní část ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
ze zkušebního předmětu anglický jazyk. V souladu s katalogem požadavků ředitelka školy
stanovila a následně zveřejnila školní seznam literárních děl, ze kterého si žáci podle
kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebního
předmětu český jazyk a literatura připravili vlastní seznamy literárních děl. Zveřejněná
témata byla zachována i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku v podzimním
zkušebním období roku 2014.
Ad 2.
V průběhu kontroly na místě dne 11. 9. 2014 Česká školní inspekce sledovala ústní
zkoušky společné části maturitní zkoušky a ústní zkoušky profilové části maturitní
zkoušky žáků tříd 4.CH a 4.V. Dle časového harmonogramu stanoveného ředitelkou školy
konali žáci ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český
jazyk a literatura, anglický jazyk a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané ústní
formou, a to z předmětu dějiny výtvarné kultury (žáci oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné
zpracování skla a světelných objektů) a z předmětu chemie (žáci obru vzdělání 28-44-M/01
Aplikovaná chemie).
Před začátkem každé ústní zkoušky si žáci vždy vylosovali jedno téma (u zkoušek
společné části číslo pracovního listu). Bezprostředně před začátkem ústní zkoušky
profilové části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu dějiny výtvarné kultury
si žákyně vylosovaly číslo jednoho z celkového počtu 20 ředitelkou školy zveřejněných
témat pro obor vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů.
Bezprostředně před začátkem ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
ze zkušebního předmětu chemie si žáci vylosovali číslo jednoho tématu (z celkového počtu
25 témat), které se zčásti neshodovaly s tématy - okruhy vydanými a zveřejněnými
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ředitelkou školy (celkem 15 témat - okruhů), i když obsahově byly jejich součástí. Tím
došlo k porušení ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., podle kterého si žák
bezprostředně před zahájením zkoušky losuje jedno téma (z témat vydaných
a zveřejněných ředitelkou školy podle § 16 odst. 1 téže vyhlášky).
Stanovený čas na přípravu (20 minut u zkoušek společné části, 15 minut u zkoušek
profilové části) byl dodržen. Zkoušky probíhaly formou řízeného rozhovoru a v případě
zkoušek společné části v souladu se závaznými pokyny Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání. Časový limit zkoušek (15 minut) nebyl překročen. Struktura pracovních listů
pro zkoušky společné části maturitní zkoušky odpovídala právním předpisům. V průběhu
dne nebylo při ústní zkoušce nikdy losováno stejné téma.
Pro žákyni s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazené
do kategorie SP-2-A vytvořila škola podmínky pro konání ústní zkoušky z anglického
jazyka dle posudku s registračním identifikátorem 0010680.
Sledované maturitní zkoušky probíhaly ve vhodně zvoleném prostředí a byly organizačně
velmi dobře zajištěny. Postup zkoušejících, přísedících a ostatních členů obou zkušebních
maturitních komisí byl korektní a profesionální.
Ad 3.
Hodnocení žáků z jednotlivých ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky navrhli
ve vzájemné shodě hodnotitelé (zkoušející a přísedící) zkušebním maturitním komisím
po ukončení zkoušek dne 11. 9. 2014 v dané třídě a toto hodnocení uvedli do protokolu
o výsledku ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky žáka pro daný zkušební
předmět. Pokud žák dosáhl alespoň hranice úspěšnosti, vykonal část zkoušky úspěšně.
Způsob hodnocení každé zkoušky profilové části maturitní zkoušky na návrh ředitelky
školy schválily zkušební maturitní komise před započetím maturitních zkoušek v jarním
zkušebním termínu. Hodnocení žáků z ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
navrhovali zkoušející. Pokud byl žák hodnocen stupněm výborný až dostatečný, vykonal
zkoušku úspěšně.
O navrženém hodnocení rozhodovaly zkušební maturitní komise hlasováním. O hodnocení
žáka při zkoušce nehlasoval ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce
přítomen. Předsedové zkušebních maturitních komisí oznámili žákům tříd 4.CH a 4.V
hodnocení veřejně, a to vždy v den konání zkoušky. V souladu s právním předpisem bylo
hodnocení žáků řádně zaznamenáno do protokolů a souhrnné údaje byly elektronicky
odeslány do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Ad 4.
Předsedkyně zkušební maturitní komise pro třídu 4.CH oboru vzdělání 28-44-M/01
Aplikovaná chemie byla jmenována Krajským úřadem Libereckého kraje dne 29. 1. 2014.
Předseda zkušební maturitní komise pro třídu 4.V oboru vzdělání 82-41-M/04 Průmyslový
design a oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů byl
jmenován Krajským úřadem Libereckého kraje dne 29. 1. 2014.
Hodnotitele ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky jmenovala ředitelka školy
na základě příslušných osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele. Dle
personální dokumentace školy splňovali jmenovaní hodnotitelé podmínky k výkonu
činnosti učitele střední školy, které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky.
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V průběhu maturitní zkoušky řídila práci zkušební maturitní komise třídy 4.CH její
předsedkyně. Po dobu její krátké nepřítomnosti ji zastupovala místopředsedkyně.
V průběhu konání maturitní zkoušky byli přítomni vždy minimálně tři členové této
zkušební maturitní komise.
V průběhu maturitní zkoušky řídil práci zkušební maturitní komise třídy 4.V její předseda.
Po dobu jeho krátké nepřítomnosti ho zastupovala místopředsedkyně. V průběhu konání
maturitní zkoušky byli přítomni vždy minimálně tři členové této zkušební maturitní
komise.

Závěry
Česká školní inspekce zjistila v bodu 2. porušení § 16 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 téže vyhlášky. V ostatních bodech nebylo zjištěno
porušení právních předpisů, které byly předmětem kontroly.
S ohledem na skutečnost, že opatření k prevenci zjištěného nedostatku přijala
ředitelka školy již během kontroly na místě, nebyla uložena lhůta.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá
1. Zřizovací listina Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvkové organizace, vydaná Libereckým krajem
čj. ZL-40/09-Š ze dne 24. 11. 2009 včetně Přílohy č. 1 ze dne 31. 12. 2010
a Přílohy č. 2 ze dne 30. 6. 2010
2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení [online: 8. 9. 2014, http://www.msmt.cz]
3. Kopie „Jmenování předsedkyně zkušební maturitní komise ve škole, v oboru
vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, třída 4.CH, vydané Krajským úřadem
Libereckého kraje zn. KULK 130/14-JMZ“, ze dne 29. 1. 2014
4. Kopie „Jmenování předsedy zkušební maturitní komise ve škole, v oboru vzdělání
82-41-M/04 Průmyslový design a v oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné
zpracování skla a světelných objektů, třída 4.V, vydané Krajským úřadem
Libereckého kraje zn. KULK 131/14-JMZ“, ze dne 29. 1. 2014
5. Personální dokumentace (doklady o pedagogické praxi místopředsedkyní
zkušebních maturitních komisí a o odborné kvalifikaci jejich členů)
6. Jmenování místopředsedů a členů zkušebních maturitních komisí pro třídy 4.CH
a 4.V v podzimním termínu školního roku 2013/2014, ze dne 27. 6. 2014,
podepsané ředitelkou školy
7. Souhrnný interní dokument „Maturitní zkoušky, školní rok 2013/2014,
11. září 2014“, pro třídy 4.CH a 4.V, včetně složení zkušebních maturitních komisí
a časového harmonogramu ústní maturitní zkoušky, nedatovaný, podepsaný
ředitelkou školy
8. Dokument „Jmenování hodnotitele ústní zkoušky“ pro dva hodnotitele
v podzimním zkušebním období roku 2014 ze zkušebního předmětu český jazyk
a literatura, ze dne 8. 9. 2014 (tiskové výstupy CERTIS), s podpisem ředitelky
školy
9. „Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky“
ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura číslo ZH001613 ze dne
18. 6. 2010, číslo ZH013935 ze dne 28. 9. 2010 (tiskové výstupy CERTIS)
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10. Dokument „Jmenování hodnotitele ústní zkoušky“ pro dva hodnotitele
v podzimním zkušebním období roku 2014 ze zkušebního předmětu anglický jazyk,
ze dne 8. 9. 2014 (tiskové výstupy CERTIS), s podpisem ředitelky školy
11. „Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky“
ze zkušebního předmětu anglický jazyk číslo ZH013933 ze dne 28. 9. 2010
a doplněk k osvědčení pro žáky s PUP číslo DH010178 ze dne 6. 5. 2013,
číslo ZH013957 ze dne 28. 9. 2010 a doplněk k osvědčení pro žáky s PUP číslo
DH010374 ze dne 25. 4. 2013 (tiskové výstupy CERTIS)
12. Posudek školského poradenského zařízení pro žákyni s přiznaným uzpůsobením
podmínek maturitní zkoušky SP-2-A, RIP (registrační identifikátor posudku)
0010680, ze dne 8. 9. 2014 (tiskový výstup ze systému CERTIS)
13. Dokument – nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část
maturitní zkoušky včetně témat ve školním roce 2013/2014 pro obor vzdělání
28-44-M/01 Aplikovaná chemie, ze dne 27. 8. 2013 [online: 8. 9. 2014,
http://www.supss.cz] a tištěný dokument podepsaný ředitelkou školy
14. Dokument – nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část
maturitní zkoušky včetně témat ve školním roce 2013/2014 pro obor vzdělání
82-41-M/04 Průmyslový design, ze dne 28. 8. 2013 [online: 8. 9. 2014,
http://www.supss.cz] a tištěný dokument podepsaný ředitelkou školy
15. Dokument – nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část
maturitní zkoušky včetně témat ve školním roce 2013/2014 pro obor vzdělání
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, ze dne
28. 8. 2013 [online: 8. 9. 2014, http://www.supss.cz] a tištěný dokument podepsaný
ředitelkou školy
16. „Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky a klasifikační bodová stupnice“,
školní rok 2013/2014, podepsaná ředitelkou školy
17. Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku ze zkušebního předmětu český
jazyk a literatura, školní rok 2013/2014, [online: 8. 9. 2014, http://www.supss.cz]
a tištěný dokument podepsaný ředitelkou školy
18. Seznamy literárních děl pro maturitní zkoušku ze zkušebního předmětu český jazyk
a literatura žáků konajících ústní zkoušku z tohoto předmětu dne 11. 9. 2014
19. Soubor pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky ve školním roce
2013/2014 ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, nedatován
20. Soubor pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky ve školním roce
2013/2014 ze zkušebního předmětu anglický jazyk, nedatován
21. „Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka“, třída 4.CH,
evidenční čísla protokolů: 1669103, 1669108
22. „Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka“, třída 4.V, evidenční
čísla protokolů:¨1669102, 1669104
23. „Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka“,
zkušební předmět český jazyk a literatura, třída 4.V, evidenční čísla protokolů:
U101468705, U101468707, U101468709
24. „Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní žáka“, zkušební
předmět anglický jazyk, třída 4.V, evidenční čísla protokolů: U101468706,
U101468708, U101468710, U101468711, U101468712
25. „Záznam o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ z českého jazyka a literatury“ ve třídě
4.V, ze dne 11. 9. 2014, celkem 6 záznamů 2 hodnotitelů
26. „Záznam o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ z anglického jazyka“ ve třídě 4.V,
ze dne 11. 9. 2014, celkem 10 záznamů 2 hodnotitelů
27. Webové stránky školy na adrese http://www.supss.cz
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Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát

Protokol o kontrole
čj.: ČŠIL-453/14-L

Poučení
Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné
zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů
ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu
Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát,
Masarykova 801/28, 460 01 Liberec,
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu
(csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky
inspektorátu PaedDr. Dany Rozkovcové.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole
(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
Ing. Eva Žižková, školní inspektorka

Ing. Eva Žižková v. r.

V Jablonci nad Nisou 16. 9. 2014

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu
o kontrole
(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce
Akad. soch. Zdeňka Laštovičková, ředitelka školy Akad. Soch. Zdeňka Laštovičková v. r.
V Železném Brodě 22. 9. 2014

Námitky ředitelky školy
Námitky nebyly podány.

7. 10. 2014
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