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Předmět inspekce:

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

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

Třídní výkazy tříd 4.B, 4.C, 5.A a septimy, protokoly
z písemných i ústních maturitních zkoušek, písemné práce
z českého jazyka tří zkoušených žáků, maturitní otázky
z českého, německého a anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a
biologie.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
ČŠI byla přítomna ústní maturitní zkoušce šesti studentů. Tři z nich konali zkoušku
v náhradním termínu, zbývající v prvním opravném termínu.
Maturitní zkouška se konala v klidném a vkusně upraveném prostředí. Časový rozvrh pro
přípravu i zkoušení studentů byl dodržován. Způsob zkoušení i vstřícné vystupování členů
komise vytvořily příznivou atmosféru maturitní zkoušky.
Maturitní zkouška probíhala v estetickém prostředí. Psychohygienické podmínky byly
respektovány. Hodnocení - nadprůměrná úroveň.
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2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Témata otázek sledovaných předmětů odpovídala vzdělávacímu programu školy i profilu
absolventa gymnázia.
Hodnocení - běžná úroveň, srovnatelná se školami stejného typu.

3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Zkoušení probíhalo převážně formou dialogu mezi učiteli a žáky. Prostor pro samostatné
uplatnění znalostí studenti dostali, ale nevyužili jej ve stejné míře. Vyjadřovací schopnosti a
kultura mluveného projevu byly rozdílné. Z českého jazyka, matematiky a biologie byly výkony
žáků slabé, z anglického jazyka velmi dobré, z německého jazyka a zeměpisu průměrné. Jedna
studentka neprospěla z dějepisu. Z téhož předmětu maturoval ještě jeden žák a podal výkon
velmi dobrý.
Znalosti a výkony žáků byly rozdílné, pohybovaly se od výkonů velmi dobrých až po
výkon nedostatečný. Celkové hodnocení - průměrná úroveň.

4. Hodnocení a klasifikace žáků
Ve všech uvedených vyučovacích předmětech odpovídalo hodnocení výkonu studentů při
ústním zkoušení prokázaným znalostem. Komise je zhodnotila objektivně a zodpovědně.
ČŠI kontrolovala tři písemné maturitní práce z českého jazyka. Všechny byly výstižně a
spravedlivě zhodnocené po stránce obsahové, stylistické a pravopisné. S jedinou výjimkou
byly pečlivě opravené.
Výsledná klasifikace byla objektivní, přiměřená znalostem studentů.

5. Dodržování právních předpisů
Dokumentace příslušná k maturitní zkoušce byla shledána v pořádku. Dodržování právních
předpisů bylo v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
Úroveň dodržování právních předpisů byla příkladná.
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ZÁVĚRY

Maturitní zkouška byla vzorně připravena a probíhala v klidné, přátelské atmosféře. Nároky na
studenty odpovídaly cílům vzdělávacího programu gymnázia. Hodnocení a klasifikaci studentů
považuje ČŠI za přiměřenou a spravedlivou. Průběh zkoušky splňoval požadavky vyhlášky
MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
Celkové hodnocení podmínek a průběhu maturitní zkoušky - spíše nadprůměrná úroveň.

.
V Liberci dne

7. září 1998
razítko

ano
Podpis inspektora:

Jarmila Jaškovová, v.r.

Přílohy: --Se všemi zde uváděnými údaji jsem byla seznámena dne

15. 9. 1998
ano
razítko

podpis ředitelky školy

Přádná, 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 Praha
Školský úřad: Liberec

26. 10. 1998
26. 10. 1998
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