
 

Česká školní inspekce 
Liberecký inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________  

P R OTOKOL O KON TR OLE  
čj. ČŠIL-367/17-L 

Kontrola dodržování právních předpisů 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). 

Název právnické osoby 
vykonávající činnost školy 

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. 

Sídlo Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30 

E-mail právnické osoby sus@suslbc.cz 

IČ 25019660 

Identifikátor 600010716 

Právní forma společnost s r. o. 

Zastupující Zdeněk Švácha, ředitel školy 

Zřizovatel Zdeněk Švácha 

Místo inspekční činnosti Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30 

Termín inspekční činnosti 1. 6. 2017 − 1. 6. 2017 

Kontrolované období školní rok 2016/2017 k datu kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola ukončování studia ve Střední umělecké škole v Liberci s. r. o. (dále „škola“) podle 
vybraných ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (dále „vyhláška č. 177/2009 

Sb.“), ve znění platném v kontrolovaném období. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole 

1. Kontrolováno plnění povinností ředitele školy souvisejících se zajištěním podmínek 

konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a ústních zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky ve třídě V4, oborů vzdělání 82-41-M/02 Užitá 

fotografie a média a 82-41-K/05 Grafický design podle § 79 odst. 3, § 80 odst. 5 

písm. c) školského zákona a podle § 6 odst. 2, 3, § 8 odst. 3, § 16 odst. 1, § 35 odst. 4 

písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Pro žáky výše jmenovaných oborů vzdělání třídy V4 určil ředitel školy dne 15. 9. 2016 

nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně formy a témat 

těchto zkoušek a toto své rozhodnutí zveřejnil na školních webových stránkách. Dne 

29. 3. 2017 jmenoval pro třídu V4 a oba výše jmenované obory vzdělání členy zkušební 

maturitní komise vyjma její předsedkyně. 

V souladu s katalogem požadavků ředitel školy stanovil a dne 30. 9. 2016 žákům 

zpřístupnil školní seznam více než 60 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 20 literárních děl a do 31. 3. 2017 

odevzdali řediteli školy. 

Dne 15. 9. 2016 ředitel školy stanovil témata pro zpracování školních zkušebních úloh 

pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu anglický 

jazyk a zpřístupnil je žákům. 

Ředitel školy dne 15. 9. 2016 určil 21 až 27 témat pro ústní zkoušku profilové části 
maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů dějiny výtvarné kultury, technologie  

a technologie fotografie a médií a zveřejnil je na webových stránkách školy. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

2. Kontrolovány obsah, forma a pojetí maturitní zkoušky podle § 79 odst. 4 školského 

zákona a podle § 6 odst. 1, 4, 6, § 8 odst. 1, 2, 3, 5, § 16 odst. 2, 3 vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. 

V průběhu kontroly dne 1. 6. 2017 konali dle časového harmonogramu stanoveného 

ředitelem školy žáci třídy V4 ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky 

ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk a ústní zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů dějiny výtvarné kultury, 

technologie a technologie fotografie a médií. 

Před začátkem každé zkoušky si žáci vždy vylosovali jedno téma (resp. v případě 

zkoušek společné části maturitní zkoušky číslo pracovního listu). Stanovený čas 

na přípravu byl dodržen (15 minut v případě zkoušek profilové části, 20 minut v případě 

zkoušek společné části). Zkoušky probíhaly formou řízeného rozhovoru a v případě 

zkoušek společné části v souladu s pokyny Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

Časový limit zkoušky (15 minut) nebyl překročen. Struktura pracovních listů 

pro zkoušky společné části maturitní zkoušky odpovídala právním předpisům. Ve dnech 

kontroly nekonali maturitní zkoušku žádní žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky. 
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Postup zkoušejících, přísedících a ostatních členů zkušební maturitní komise byl 
profesionální a korektní. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

3. Kontrolováno hodnocení maturitních zkoušek podle § 22 odst. 6, § 23 odst. 2 a § 24 

odst. 1, 4, 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

Hodnocení žáků z jednotlivých ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky navrhli 

ve vzájemné shodě hodnotitelé (zkoušející a přísedící). Jeden z hodnotitelů zaznamena l 

hodnocení do příslušného protokolu. Hodnocení žáků z jednotlivých ústních zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky navrhl vždy zkoušející ve shodě s přísedícím v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

O navrženém hodnocení rozhodovala zkušební maturitní komise hlasováním. 
Předsedkyně zkušební maturitní komise toto hodnocení oznámila žákům veřejně v den 

konání zkoušky. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrolováno splnění požadavků na jmenování a práci zkušebních maturitních 

komisí podle § 80a odst. 1, 2 školského zákona a podle § 35 odst. 1, 2, 5, § 36 odst. 3 

vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Předsedkyně zkušební maturitní komisí pro třídu V4 byla jmenována Krajským úřadem 

Libereckého kraje dne 6. 2. 2017. Místopředseda zkušební maturitní komise jmenovaný 

ředitelem školy byl vyučující školy s více než pětiletou pedagogickou praxí. 

Hodnotitele ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky jmenoval ředitel školy 

na základě příslušných osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele. V průběhu 
maturitních zkoušek předsedkyně řídila práci zkušební maturitní komise. Po dobu její 
krátké nepřítomnosti ji zastupoval místopředseda. V průběhu konání maturitní zkoušky 

byli přítomni vždy minimálně tři členové zkušební maturitní komise. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nebylo Českou 
školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů. 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Zřizovací listina ze dne 13. 3. 2006 podepsaná zřizovateli školy 

2. Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 12106 [online: 1. 6. 2017, https://www.or.justice.cz] 

3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení [online: 1. 6. 2017, http://rejskol.msmt.cz] 

4. Pověření pedagogické pracovnice organizací ústních zkoušek společné části a zkoušek 
profilové části maturitní zkoušky ze dne 16. 5. 2017 podepsané ředitelem školy 

5. Jmenování předsedkyně zkušební maturitní komise ve třídě V4, KULK 48/17-JMZ 

ze dne 6. 2. 2017 

6. Jmenování zkušební maturitní komise pro obor vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie 

a média ze dne 29. 3. 2017 podepsané ředitelem školy 

7. Jmenování zkušební maturitní komise pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design 
ze dne 29. 3. 2017 podepsané ředitelem školy 

8. Jmenování hodnotitelů ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ze dne 
29. 3. 2017 podepsaná ředitelem školy (evidenční čísla: 8, 10, 12, 7) 

9. Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky (čísla osvědčení: 
ZHA023830, ZH001917, ZHA001844, ZH032623) 

10. Dokument „Nabídka povinných MZ profilové části pro školní rok 2016/2017“ ze dne 

15. 9. 2016 podepsaný ředitelem školy 

11. Dokument „Oficiální seznam literárních děl ke státní maturitě 2016/2017“ ze dne 

30. 9. 2016 podepsaný ředitelem školy 

12. Vlastní seznamy literárních děl žáků, nedatováno 

13. Témata pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky z výše jmenovaných 

zkušebních předmětů pro žáky třídy V4 ze dne 15. 9. 2016 podepsaná ředitelem školy 

14. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušky společné části 

maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu anglický jazyk ze dne 
15. 9. 2016 podepsaná ředitelem školy 

15. Protokoly o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka (čísla protokolu: 

2296337, 2296361, 2296363, 2296545, 2296548, 2296557) 

16. Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka, český 

jazyk a literatura (evidenční čísla protokolu: U102218567, U102218571, U102218573, 
U102218729, U102218731, U102218733) 

17. Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka, anglický 

jazyk (evidenční čísla protokolu: U102218568, U102218572, U102218574, 
U102218730, U102218732, U102218734) 

18. Záznamy o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ z českého jazyka a literatury a z anglického 
jazyka ze dne 1. 6. 2017 

19. Personální dokumentace místopředsedy zkušební maturitní komise třídy V4 osobní 

číslo Z0015 (délka pedagogické praxe) 

20. Webové stránky školy na adrese http://suslbc.cz. 
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Poučení 

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

zdůvodněné námitky, z nichž 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, 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 ředitele inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

 

Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor Jiří Machačný v. r. 

Mgr. Jitka Šafaříková, školní inspektorka Jitka Šafaříková v. r. 

V Liberci 3. 6. 2017 

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole 

 

Zdeněk Švácha, ředitel školy Zdeněk Švácha v. r. 

V Liberci 6. 6. 2017 


