
 

Česká školní inspekce 

Zlínský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIZ-450/19-Z 

Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola 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 (dále „školský zákon“) 

a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Název  Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum 

odborné přípravy Zlín 

Sídlo Nad Ovčírnou 2528, 760 01  Zlín 

E-mail  spsp@spspzlin.cz 

IČ 14 450 500 

Identifikátor 600 171 051 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Ing. Jiří Charvát 

Zřizovatel Zlínský kraj 

Místo Nad Ovčírnou 2528, 760 01  Zlín 

Termín inspekční činnosti 12. 4. 2019 

Kontrolované období školní rok 2018/2019 k datu kontroly 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 
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Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu 

přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole.  

1. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh jednotné přijímací zkoušky podle 

ustanovení § 60c odst. 1 věty první školského zákona 

Ředitel školy zajistil v rámci organizace přijímacího řízení konání jednotné přijímací 

zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále „jednotná zkouška“) do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínky organizace přijímacích zkoušek umožnily 

konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, a to dne 12. 4. 2019. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh jednotné přijímací zkoušky podle 

ustanovení § 60 odst. 5 věty první školského zákona v souvislosti s § 7 odst. 1 až 3 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 353/2016 Sb.“) 

Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťoval zadávající učitel. Zkušební dokumentace 

byla zadávajícími učiteli převzata v souladu s pokynem pro zajištění průběhu jednotné 

zkoušky. Administrace zkoušek v učebně byla zahájena v souladu s jednotným 

zkušebním schématem a v rozsahu stanoveného časového limitu pro úvodní 

administraci. Zadávající učitel zapsal na tabuli čas zahájení a ukončení zkoušky v délce 

trvání testu z matematiky 90 min. a testu z českého jazyka a literatury 75 min., které 

nebyly překročeny. Uchazeči používali pouze povolené pomůcky stanovené Centrem. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

3. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh jednotné přijímací zkoušky podle 

ustanovení § 60 odst. 5 věty první školského zákona v souvislosti s § 10 vyhlášky 

č. 353/2016 Sb. 

Ředitel školy zajistil převedení záznamových archů jednotné zkoušky do elektronické 

podoby a prostřednictvím osoby pověřené digitalizací byly bez zbytečného odkladu 

odeslány Centru prostřednictvím určeného informačního systému. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 
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4. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh jednotné přijímací zkoušky podle 

ustanovení § 60 odst. 5 věty první školského zákona v souvislosti s § 13 odst. 1 

vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

Ředitel školy upravil jednotlivému uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

podmínky přijímacího řízení a uzpůsobil jim konání přijímací zkoušky podle doporučení 

školského poradenského zařízení. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

Poslední kontrolní úkon 

Kontrola byla ukončena 12. 4. 2019 podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních 

(poslední kontrolní úkon). 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

 Zřizovací listina Integrované školy technické – Centra odborné přípravy, Zlín, 

Nad Ovčírnou 2528, Č. j. 308/2001 ze dne 13. 6. 2001, vydaná Zlínským krajem 

 Dodatky č. 1 až 7 ke Zřizovací listině Integrované školy technické – Centra odborné 

přípravy, Zlín, Nad Ovčírnou 2528, vydané Zlínským krajem 

 Jmenování na pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy polytechnické – Centra 

odborné přípravy Zlín, Radou Zlínského kraje usnesením č. 0545/R13/13 ze dne 

17. 6. 2013 s účinností od 1. 8. 2013 na dobu určitou v délce trvání 6 let, tj. do 31. 7. 2019 

 Organizační zajištění jednotné přijímací zkoušky v termínech 12. a 15. 4. 2019 ze dne 

29. 3. 2019 

 Záznam o předání zkušební dokumentace, JPZ dne 12. 4. 2019 

 Pokyny pro zadávajícího učitele do učebny, varianta C – MA-PUP čtyřleté obory, 

varianta A – ČJL-PUP čtyřleté obory 

 Protokol o průběhu zkoušky v učebně, název zkoušky: MA pro 4 leté, didaktický test, 

1. řádný termín, učebna 503 PUP, 14 uchazečů 

 Prezenční listina uchazečů, název zkoušky: MA pro 4 leté, didaktický test, 1. řádný 

termín, učebna 503 PUP, kód uchazeče 3901350, 3901282, 3901270, 3901418, 

3901284, 3901332, 3901333, 3901318, 3901397, 3901219, 3901293, 3901329, 

3901317, 3901267 

 Didaktický test, strana 1 – 4, MATEMATIKA 9A, časový limit 90 min., 14x 

 Protokol o průběhu zkoušky v učebně, název zkoušky: ČJ pro 4 leté, didaktický test, 

1. řádný termín, učebna 503 PUP, 14 uchazečů 

 Prezenční listina uchazečů, název zkoušky: ČJ pro 4 leté, didaktický test, 1. řádný 

termín, učebna 503 PUP, kód uchazeče 3901350, 3901282, 3901270, 3901418, 

3901284, 3901332, 3901333, 3901318, 3901397, 3901219, 3901293, 3901329, 

3901317, 3901267 

 Didaktický test, strana 1 – 4, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9A, časový limit 

75 min., 14x 
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Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitel školy podat proti kontrolnímu zjištění 

uvedenému v protokolu o kontrole 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, Zlínský 

inspektorát, Zarámí 88, P. O. Box 125, 760 01  Zlín, případně prostřednictvím datové 

schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.z@csicr.cz s připojením elektronického 

podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

  

PhDr. Josef Hitmár, školní inspektor, vedoucí 

inspekčního týmu 
PhDr. Josef Hitmár v. r. 

  

Ve Zlíně 17. 4. 2019 

 

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

  

Ing. Jiří Charvát, ředitel školy Ing. Jiří Charvát v. r. 

Ve Zlíně 30. 4. 2019 


