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Inspektoři:

Mgr. Jana Zapletalová

Předmět inspekce:

Posouzení školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 139/1995 Sb. - opravná maturitní zkouška

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Maturitní protokoly, třídní výkaz, protokoly o písemné maturitní
zkoušce, maturitní písemné práce z jazyka českého a literatury,
maturitní témata k písemné i ústní zkoušce, přihlášky
k
volitelnému předmětu, dokumentace k organizačnímu zajištění
maturitní zkoušky, rozhodnutí o zařazení do sítě škol, učební
plán čtyřletého studia gymnázia, učební osnovy maturitních
předmětů

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
V souladu s pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k maturitním
zkouškám č.j. 25 047/95-21-23 ze dne 14. 11. 1995 bod 6 byl ŠÚ v Kroměříži přizván ke
sledování opravných zkoušek inspektor České školní inspekce.
Inspekční zjištění vychází z maturitní dokumentace a z přímého sledování ústní zkoušky.
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Opravnou maturitní zkoušku konali tři žáci čtyřletého gymnázia. Zkouška se uskutečnila
podle předem stanoveného harmonogramu, který plně respektoval psychohygienické zásady.
Předsedou zkušební komise byl jmenován ředitel školy. Zkouška probíhala v upravené
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odborné učebně v důstojné a klidné atmosféře, vzájemný vztah zkoušející - žák byl přátelský a
tolerantní.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Maturitní témata při ústní maturitě v náhradním termínu byla totožná se schválenými tématy
řádného maturitního termínu, vypracovanými podle učebních osnov. Pro opakovanou
písemnou zkoušku z jazyka českého byla zadaná nová, obsahově rozmanitá témata zahrnující
důležité slohové útvary. Na základě obsahu předložených maturitních témat je patrné, že škola
naplňuje vzdělávací program i profil absolventa.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Při vlastním průběhu maturitní zkoušky žákům byly dány stejné možnosti pro předvedení
znalostí a schopností. Jejich vystupování bylo jisté a přirozené. Žáci prezentovali své znalosti
částečně samostatně, částečně formou odpovědí na otázku zkoušejícího, věcné nepřesnosti
v odpovědích byly opravovány. Jazykovou pohotovost i vyjadřovací schopnosti žáků lze
hodnotit jako průměrné.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Při klasifikaci a hodnocení žáků postupovala maturitní komise v souladu s § 20 odst. 1, 2, 3
a 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
Klasifikace žáků odpovídala předvedeným výkonům. Všichni žáci, kteří konali opravnou
maturitní zkoušku, složili maturitní zkoušku s celkovým hodnocením prospěl.
5. Dodržování právních předpisů
Právní předpisy platné pro maturitní zkoušku vycházející z vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/91 Sb. a Pokynu ministra školství č.j. 25 047/95-21-23 byly dodržovány. Příslušná
dokumentace k maturitní zkoušce byla náležitě vedena.
.
ZÁVĚRY

Opravná maturitní zkouška a maturita v náhradním termínu probíhaly
v souladu
s obsahem vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a
učilištích, a Pokynu ministra školství č.j. 25 047/95-21-23
Podmínky průběhu opravné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky v náhradním termínu,
obsah maturitní zkoušky, hodnocení a klasifikaci žáků ČŠI hodnotí jako nadprůměrné.

V Uherském Hradišti

dne 11. září 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

....Mgr.
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Jana

Zapletalová,

v.

r.

........................................................

Přílohy: 0

Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne
........................................

....... 11. září 1998

razítko

podpis ředitele školy
.........................................

....... Mgr. Otakar Lukáš, v. r.

Dle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve
znění pozdějších předpisů může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Na vědomí:
Adresát

Datum předání/ Podpis příjemce nebo č.j.
odeslání zprávy jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1
Školský úřad: Moravcova 256, Kroměříž
Rada školy: -

11. září 1998
11. září 1998
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