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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5

Škola:

Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
Identifikátor školy:

600 016 951

IZO:

000 601 764

Ředitel školy:

Mgr. Jiří Hackenwald

Zřizovatel:

MŠMT Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Školský úřad:

ŠÚ Olomouc, Wellnerova 25

Termín inspekce:

26. května 1999

Školní inspektor:

PhDr. Jaroslav Hlačík

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4
zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení průběhu maturitní zkoušky

Třídní výkaz, protokoly o maturitní zkoušce, písemné práce žáků,
Označení dokladů
maturitní vysvědčení, jmenování členů komise, oznámení o volbě
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá: volitelných předmětů, zkušební témata, činnost komise.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1 Charakteristika zkoušky
Maturitní zkoušky v řádném termínu vykonávalo 26 žáků třídy 4.R studijního oboru
Gymnázium - živé jazyky (JKOV: 79-02-5/73). Ústní zkoušky se konaly v připravené
učebně, zkoušky z chemie, biologie a estetické výchovy v odborných učebnách. Pro průběh
zkoušek byly vytvořeny velmi dobré podmínky.
Konání maturitních zkoušek bylo v souladu s právními předpisy.
2 Obsah a časový průběh zkoušky
Písemné práce vykonali žáci dne 14. dubna 1999. Byla stanovena 4 témata, z nichž
žáci měli možnost volit. Stanovená doba na vypracování písemné práce byla dodržena.
Ústní zkoušky se konaly ve dnech 24. - 27. května 1999. Všechny volitelné předměty
jsou uvedeny v učebním plánu a jejich výuku žáci absolvovali ve stanovené hodinové
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dotaci. Část zkoušky z dějepisu (světové dějiny) žáci absolvovali v německém jazyce. Počet
zkušebních témat z předmětů byl 25 - 30. Témata žáci losovali. Doba k přípravě zkoušky a
k jejímu vykonání - 15 minut - byla dodržena.
Obsah a časový průběh zkoušek byl v souladu s právními předpisy.
3 Klasifikace žáků
Podmínku pro účast u zkoušky v tomto termínu (úspěšné ukončení posledního
ročníku studia) splnili všichni žáci.
Po zkouškách skupiny 4 žáků se konala porada komise, na které zkoušející podali
návrhy klasifikace. O klasifikaci rozhodovala komise hlasováním. Po poradě předseda
zkušební komise oznámil žákům klasifikaci z jednotlivých předmětů a jejich celkové
hodnocení.
Klasifikace žáků byla provedena v souladu s vyhláškou o ukončování studia ve
středních školách a učilištích.
4 Zkušební komise
Celá komise byla řádně jmenována: Předseda komise byl jmenován Školským úřadem
Olomouc dne 16. února 1999, stálé a další členy zkušební komise jmenoval ředitel školy 10.
března 1999.
V průběhu ústní zkoušky všichni členové komise vykonávali své povinnosti svědomitě
a odpovědně.
Zkušební komise byla řádně jmenována a vykonávala svou činnost v souladu
s vyhláškou o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
5 Povinná dokumentace zkoušky
Žáci oznámili písemně v prosinci 1998 volbu předmětů u maturitní zkoušky. Třídní
výkaz byl vyplněn a ukončen.
Protokoly o písemných zkouškách byly vedeny, ale témata pro písemné práce nebyla
v protokolech uvedena a jsou vypsána na samostatném listě jako příloha k protokolu.
Písemné práce byly opraveny a jejich hodnocení zdůvodněno.
Protokol o maturitní zkoušce byl průběžně veden.
Veškerá povinná dokumentace je vedena na schválených tiskopisech.
Vedení povinné dokumentace maturitní zkoušky je hodnoceno jako nadprůměrné.
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ZÁVĚRY
V průběhu maturitních zkoušek třídy 4.R byly dodrženy všechny právní předpisy
vztahující se k ukončování studia ve středních školách.

razítko

Podpis školního inspektora:

J. Hlačík, v. r.

V Olomouci dne 27. května 1999
Přílohy --Inspekční zprávu jsem převzal dne 1. 6. 1999

razítko

Podpis ředitele školy Jiří Hackenwald, v. r.
Dle § 19 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy 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
Zřizovatel MŠMT
Školský úřad Olomouc

Datum předání/
odeslání zprávy
1999-06-11
1999-06-11

Připomínky ředitele(ky) školy
Datum
Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
----Nebyly podány.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
132 528/99
132 529/99

