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Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE

Kontrola dodtžování právních
č. 561/2004 sb.' o předškolním'
vzděIávání (školský zákon), ve
o kontrole (kontrolní řád).

čj. čŠIr_z58t1'4-T

předpisů podle $ 174 odst' 2 písm. d) zíkona
zák|adním, středním, vyšším odborném a jiném

znění pozdějších předpisů, azákona ě.255/2012 sb.,

Název právnickó osoby
vykonávající činnost
š kolyAkols kého zaíízeni

Mendelova střední škola, Nový Jičín' příspěvková
organiz.ace

Sídlo Divadelní 4l|38,7410I Nový Jičín
E_mail právnické osoby skola @ mendelova-stredni.cz

ICO 00 845 027

Identifikátor ó00 020 037

Právní forma Příspěvková organizace

Zastoupená PhDr. Renata Važanská, ředitelka

ZÍizovate| Moravskoslezský kraj, ul.28. října 117,702 L8 ostrava

Místo kontroly Divadelní 4lL38,741' 01' Nový Jičín
Tyršova 911366,741'01' Nový Jičín
Dukelská 350,74242 Šenov u Nového Jičína

Termín kontroly na místě 2. -9. květen 2014

Kontrolované období školní rok2013l2014 k termínu kontroly

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekění ěinnosti.

Předmět kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů, ve ztění účinném v kontrolovaném období, které se
vztahujík organizaci a pruběhu maturitní zkoušky v jamím zkušebním období roku 2014.



Protokol o kontrole
Či., ČŠr'l58/14'TČeská, školní inspekce

ptiior rt r rlezslcý insp ektorát

Kontrolní zjištění

Kontrola byla vykonána v Mendelově střední ško1e, Nový Jičín, příspěvková organizace

(dále 
',ško'ď,) 

v p.#'ň konání *por"or'j easti maturitn; "t""sr.v 
fórmou didaktických

iestů a písemných prací'

1..Kontrola,zďaředitelkaškolyzajistilapodmínkyprořádnýp'ůTlmaturitní
zkoušky ve škole podle.$ 80 odst.'J}'J.5'sx"'i;'xeil" zátkona, ve znění účinném

i t<ontiotovaném období

Ředitelkaškolyzajistilapodmínkyprořádnýpruběhmaturitnízkouškyveškole.

Nebylozjištěnoporušenívýšeuvedenéhoustanoveníprávníhopředpisu.

2. Kontro |a, zďaředitelka školy jmenovala hodnotitele písemn-ýŤ.p,:u"í z českého

jazyka a literaffi';-;i*4.ň;""ň; s 80 odst.5 písň. b) školského zákona' ve

znění účinném v kontrolovaném období

Ředitelka školy jmenovala hodnotitele písemných prací z českého 1azyka a literatury

a zadavatele' 
'_y^-!''J'Xo rrrrl í právního předpisu'

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovent

3.Kontrola,zdaředitelkaškolyjmenovalačleny.zkušebnímaturitníkomisepodle
s 80 odst. 5 píá::il^kJr[ah; #;;;o. ".,e',ir.čt"J;; 

kontrďovaném období

Ředitelka školy jmenovala členy zkušebních maturitních komisí, vyjma jejich předsedů'

Nebylozjištěnoporušenívýšeuvedenéhoustanoveníprávníhopředpisu.

4.Kontro|a,zdazadavatelézabezpečova1i^r!a1Ý,průběhzkoušek-společnéčásti
maturitní zkoušky v u.čebně. p"ii;- g soul oašt' n školského zákona' ve znenl

íti*rnern v kontrol-ovaném období

Zaďavate|év uěebnách zabezpeéovali řádný pruběh zkoušek společné části maturitní

zkoušky' _:r^ *s^.lni

Nebylozjištěnoporušenívýšeuvedenéhoustanoveníprávníhopředpisu.

odůvodnění

Ad 1. Ředitelka školy zajistila podmínky pro řádný' průběh maturitní zJcoušky ve škole'

Vyčlenila ueeuny- pr" \";;;i_ir,áturit'í 
;ť;'ň6^ 

^f;'"'""" 
didaktických testů

apísemných prati tora^o,i.?y ;;; "yilúíli" 
předmětu.matematika dne

z.5.zo'' uEebnách o. zg^;;ulici Tyršově ""íli'oia 
urici Divadelní' písemná

práce 
"" 

)t-sáú"rt o pr"a*jiJ ."gir.ty )ur!: 
í* z' s' 2OI4 v učebnách ě' 28 la

ulici Tyršo vé a 2t2-A"1 -řn' tiT"o"í"i, did"k;'i"ký i"r, 
"" 

zkušebního předmětu

ěeský j'azyka literatura d"J.;. ioi+ u 
"o*"a'"i'i'S 

na ulici T1ršově' 0/5 na u1ici

Divade'ni a 2. Bna u'ici p,rt"i't", písemn1ň;;; "" "t"'s"u''íňo 
pŤedmětu český

jazyk;^iil."*"á',"s..í.*;il;;."J"u"a*.,e.-i'uuliciTyršově,0/1naulrcr
Divadelní a 2. B nu ,rriái 

-ňrrt"rrtJ, 
o.oar<třr'y i"1' 1'- 

z$š1bnfrro předmětu

anglický jazykdne 6.' 5 ;ol4-;r'o'u1la"t' e ' ií'''u "rici 
Tyršově ' zlz-A na ulici

Divadelníal.Bnaulicióít"r,r.e.písemnáp'á.;;;iryi+*;''Ji:lůT#:H,",rĚ"#t':,ť*k;í:*L'*lJJ)5JJ:;lH;?l1*,t;m"u9iu,yu
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M o rav sko sl e zslcj in sp ekt o r át

dne 7. 5. 2oI4 v učebně D24-A na ulici Divadelní a didaktický test ze zkušebního
předmětu španělský jazyk dne 7. 5. 20t4 v učebně jaz 3 na ulici Dukelské, písemná

práce ze zkušebnílro předmětu německý jazyk dne 7. 5. 2oI4 v učebně D24-A na

ulici Divadelní a písemná práce ze zkušebního předmětu španělský jazyk dne

7 . 5. zol4 v učebně jaz3 naulici Dukelské, didaktický test ze zkušebního předmětu

ruský jazyk dne 9. 5. 2OI4 v učebnách č. 49 na ulici Tyršově' č. 25 na ulici
Divadelní a jaz2 na ulici Dukelské podle přiložených seznamů žákil'

Adz. Ředitelka školy písemně jmenovala hodnotitele písemných prací z českého jazyka

a literatury a zadavateló pro společnou část maturitní zkoušky dne 31. 3. 2oI4.

Ad 3. Ředitelka školy jmenovala členy (místopředsedy a další členy) zkušebních

maturitních komisí dne 31. 3.2014. Předsedové zkušebních maturitních komisí byli
jmenováni Kraj ským úřadem Moravskoslezského kraje.

Ad 4. Zadavate\é v učebnách zabezpeč\li Ťádný pruběh zkoušek společné části maturitní

zkoušky (dle zaďání v informačním systému CERTIS) včetně kontroly podmínek.

Ve výše uvedených učebnách (Ad 1.) byl po celou dobu konání zkoušky přítomen

školní inspektor České školní inspekce. V pruběhu zkoušek nevyloučili Žádného

Žáka ze zkoušky pro váŽné nebo opakované porušení pravidel pro konání zkoušek.

Ve dvou případech došlo mimořádným dílčím okolnostem, které váŽně nenarušily

samotný pruběh zkoušky (dne 2' 5. 2014 při didaktickém testu Ze zkušebního

předmětu matematika v učebně D?4-A na ulici Divadelní umoŽnila komisařka za

své účasti jedné žákyni návštěvu toalety a dne 5. 5.2014 během didaktického testu

ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura v učebně 2. B na ulici Dukelské

zvoni| mobilní telefon jednoho Žiáka, komisařka telefon odstranila z učebny). Týo
skutečnosti byly zaznamenány zadavatelem v protokole o pruběhu maturitní

zkoušky v učebně. Zkoušky proběhly dle jednotného zkušebního schématu pro

jarní zkušební období maturitní zkoušky v loce 20|4.

Závěry

Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělánání
a školských služeb, nebyla zjištěna porušení výše uvedených ustanovení školského

zákona.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá

1. Výpis z rejstřftu škola a školských zaŤízení (elektronický) ze dne 25. 4. zol4

2. Jmenovací dekret ředitelky školy do funkce Č1.:usr< u83slzolzlŠMs ze dne

21. 6. Z0L2

3. organizace písemných zkoušek společné části MZ š. r. 2OI3l2oI4 (Časový

harmono gram písemných zkoušek společné č,ásti MZ š. r. 20 13 / 20 14)

Protokol o kontrole
Čj.' ČŠrc-rs8/14-T



Ceská školní inspekce
M o rav sko sle zslcý in sp e kt o r ót

4. osvědčení o způsobilosti k výkonu
zK 001558, ZK 001561, ZK 002049

5. Jmenování do funkce Škohi maturitní komisař evidenční číslo MZ 2oI4O143, MZ
20140"7 42, MZ 201407 4I ze dne 28. Z. 2014

6. Jmenný seznam žráků podle učeben, předmětů a jednotlivých dnů platný pro všechny
součástí oď2. - 9. 5. 2014

7. Jmenování do funkce zadavatel a Zadavatel pro Žáky s PUP MZ ze dne 31. 3. 2014
a26.3.2014

8. osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel aZadavatel pro Žaky s PUP MZ
(82 zadavateltt)

9' Záznam o uložení zkušební dokumentace Mendelova střední škola, Nový Jičín pro
školní rok?0l3/2014 ze dne 2. _ 9.května}ol4

I0. Záznam o předání zkušební dokumentace pro učebnu ze ďne 2. _ 9. 5. 2oI4 pro
jednotlivé součásti školy

11. Jmenování hodnotitelů píSemných a ústních maturitních zkoušek společné části pro
předmět český jazyk a literatura ve školním roce 2oI3l20I4 ze dne 31' 3. 2014
(7 hodnotitelů)

12. osvědčení. o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel písemné práce ze zkušebního
předmětu Český jazyk a literatura vydaná otganizacíCERMAT (7hodnotitelů)

13. Jmenovrání členů deseti zkušebních maturitních komisí pro školní rok 20l3l20l4 ze
dne 31. 3.2014 (10 dokumentů)

14. Jmenování předsedů zkušebních maturitních komisí konané v kalendářním roce 2oI4
vydaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ze dne 29. 1' 2014
(10 dokumentů)

15. Protokol o pruběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě ze dne 9. 5.2014

w
funkce

Protokol o kontrole
Či., ČŠrc-zs8/14-T

Školní maturitní komisaŤ číslo osvěděení

I



českó ftotní inspekce
M orav sko slezslcý in sp ektorát

Titul, jméno, příjmení, funkce

Mgr. Irena Křiváková, školní inspektorka

Mgr. Milena Milionová, školní inspektorka

Mgr. Jiří Crhonek, školní inspektor

V Novém Jičíně I4.května20l4

Datum a podpis ředitelky
o kontrole

PhDr. Renata Važanská, ředitelka školy
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školy potvrzující projedrlání a převzetí protokolu
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Protokol o kontrole
Či., ČŠrc-rs8/14-T

I Poučení

Podle Š 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné

zdůvodněné námitky, znichžje zřejmé, proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů

ode dne doručení protokolu ó kontrole. nripáo"c námitky zašlete na adresu česká
školní inspekce Moravskoslezský inspektorát, Matični 20, 702 00 ostrava 2,

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e_podatelnu

icsi.t@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele

inspektorátu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole
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