
2021/2022 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIT-934/22-T 

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), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Název  Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, 

spol. s r.o. 

Sídlo Energetiků 144, 735 14  Orlová-Lutyně 

E-mail  skola@nosch.cz 

IČ 60775645 

Identifikátor 600016587 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Zastupující RNDr. Michaela Masná, Ph.D. 

Zřizovatel Webdevel s.r.o. 

Místo Energetiků 144, 735 14  Orlová-Lutyně 

Termín inspekční činnosti 17. 5. 2022 − 19. 5. 2022 

Kontrolované období školní rok 2021/2022 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, zaměřená na organizaci 

a průběh ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v jarním zkušebním období 

roku 2022. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve Střední odborné škole NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. (dále 

„škola“) v oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie v době konání obhajoby 

maturitní práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí profilové části maturitní 

zkoušky. 

1. Kontrola jmenování zkušební maturitní komise podle § 80 odst. 5 písm. c) 

školského zákona s přihlédnutím k § 35 odst. 2 písm. a) a b), odst. 3, odst. 4 písm. a) 

a odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

Ředitelka školy jmenovala členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy 

v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedených právních předpisů. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

2. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ředitelkou školy 

podle § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona a podle § 24 odst. 1 vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. 

Ředitelka školy zajistila podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky. Navrhla způsob 

hodnocení každé profilové zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení 

profilových zkoušek, které zkušební maturitní komise schválila. Schválený způsob 

hodnocení zveřejnila ředitelka školy na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem 

umožňující dálkový přístup před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

3. Kontrola postupu při hodnocení maturitní zkoušky podle § 80a odst.  1 s odkazem 

na § 74 odst. 10 školského zákona 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konaly před zkušební maturitní komisí, která 

rozhodovala o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů zkušební maturitní 

komise hlasováním. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 odst. 3 písm. b) 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. 

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 19. 5. 2022 vrácením příslušných originálů podkladů 

zapůjčených ke kontrole. 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Jmenování předsedkyně zkušební maturitní komise, čj. MSK 6227/2022 ze dne 

19. 1. 2022 

2. Jmenování zkušební maturitní komise pro profilovou část maturitní zkoušky ze dne 

18. 3. 2022 

3. Organizace profilové části maturitní zkoušky třídy 4. ve dnech 16. 5. − 19. 5. 2022 

4. Způsoby a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 

2021 - 2022 ze dne 25. 3. 2022 

5. Zadání maturitních prací, listopad 2021 (vzorek) 

6. Témata (maturitní otázky) k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, 

anglického jazyka a odborných předmětů pro jarní zkušební období 2022 

7. Přehled výsledků profilové maturitní zkoušky, včetně záznamů o hlasování zkušební 

maturitní komise ze dnů 16. 5. − 18. 5. 2022 

8. Protokoly o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáků ze dnů 

16. 5. − 18. 5. 2022 (vzorek) 

9. Záznamy o průběhu maturitní zkoušky ze dne 17. – 19. 5. 2022  

10. Protokol o průběhu profilové části maturitní zkoušky třídy 4., obor vzdělání 

18-20-M/01 Informační technologie 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka 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, 

Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava, případně prostřednictvím 

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

elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

Mgr. Adéla Kulová, školní inspektorka, 

vedoucí inspekčního týmu 

Mgr. Adéla Kulová v. r. 

Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka Ing. Hana Maľarová v. r. 

V Ostravě 6. 6. 2022 

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

RNDr. Michaela Masná, Ph.D., ředitelka 

školy 

RNDr. Michaela Masná, Ph.D. v. r. 

V Orlové 7. 6. 2022 


