ČESKÁ ŠKOLNÍ

INSPEKCE

Čj.: 122 298/99-05010
Signatura: ol6ws201

Oblastní pracoviště č. 12 Brno
Okresní pracoviště Znojmo

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola:

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského
náměstí 4

Identifikátor ředitelství:

600 015 700

IZO:

102 867 097

Ředitel školy:

RNDr. Jiří Peroutka

Zřizovatel:

MŠMT ČR Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Znojmo, Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo

Termín inspekce:

14. 5. 1999 a 19. 5. 1999

Inspektoři:

RNDr. Marie Machálková, RNDr. Jaroslav Honza, CSc.

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3,
4 zákona č. 564/1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve
školství ve znění pozdějších předpisů.
Specifická zjištění - Přijímací řízení pro šk. rok 1999/2000.

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

Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 12 487/99-21 ze dne 26. 1. 1999,
kterým se mění zařazení do sítě škol, s účinností od 1. 1. 1999,
informační výpis ze sítě škol, předškolních a školských zařízení
ze dne 1. 9. 1999, protokol o přijímacím řízení do osmiletého,
šestiletého a čtyřletého gymnázia pro šk. rok 1999/2000,
výsledková listina přijímacího řízení pro 1. termín do čtyřletého
studia, šestiletého studia a osmiletého studia, kritéria pro přijetí
do osmiletého, šestiletého a čtyřletého studia, bodové
hodnocení přijímací zkoušky do čtyřletého, šestiletého a
osmiletého studia, přehled žáků ze ZŠ s rozšířenou výukou
matematiky nebo cizích jazyků, kteří byli přijati do čtyřletého
studia bez přijímacích zkoušek, pozvánka k přijímacím
zkouškám (kopie), oznámení zákonným zástupcům žáka
o rozhodnutí ředitele školy nekonat přijímací zkoušky do
čtyřletého studia, dopis řediteli ŠÚ s podklady pro odvolací
řízení 1. kola přijímacích zkoušek do čtyřletého, šestiletého a
osmiletého studia, informace pro zájemce o studium od šk. roku
1999/2000 (dokument vydaný školou pro rodičovskou
veřejnost)
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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
V souladu s Rozhodnutím MŠMT ČR čj.: 12 487/99-21 ze dne 26. 1. 1999 škola s
účinností od 1. 1. 1999 realizuje:
79 - 41 K/001
Gymnázium
délka studia 4 r.
79 - 41 -K/001
Gymnázium
délka studia 8 r.
79 - 41 K/010
Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce délka studia 6 r.
Přijímací zkoušky pro školní rok 1999/2000 se uskutečnily v termínech stanovených
§ 19 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a v souladu s § 2 odst. 2
a 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních
školách zřizovaných státem.
Do šestiletého studia se přihlásilo celkem 25 žáků ze 7. ročníku základní školy.
V souladu s § 19 odst. 4 školského zákona stanovil ředitel školy přijetí žáka na základě
přijímací zkoušky. Všichni žáci přihlášení ke studiu přijímací zkoušku konali. Ta
obsahovala zkoušku z českého jazyka (diktát, jazykový rozbor, literární přehled), zkoušku
z matematiky a test studijních předpokladů. Bodové hodnocení přijímací zkoušky bylo
stanoveno takto:






celkem 100 dosažitelných bodů - z toho
maximálně 33 bodů za zkoušku z českého jazyka
maximálně 33 bodů za zkoušku z matematiky
maximálně 30 bodů za test studijních předpokladů
maximálně 4 body za prospěch ze ZŠ (průměrný prospěch za poslední tři
klasifikační období)
Na základě výsledků přijímací zkoušky bylo do šestiletého studia pro šk. rok 1999/2000
přijato 20 žáků, z nich jeden na základě odvolacího řízení. Proti rozhodnutí o nepřijetí se
v řádném termínu odvolali zákonní zástupci pěti žáků. K přijetí byl doporučen jeden žák
s přihlédnutím k výsledkům přijímací zkoušky.
Do osmiletého studia se přihlásilo celkem 49 žáků z 5. ročníku ZŠ. Všichni
přihlášení žáci se podrobili přijímací zkoušce, která obsahovala: zkoušku z českého
jazyka (diktát, jazykový rozbor, literární přehled) a zkoušku z matematiky. Bodové
hodnocení přijímací zkoušky:





celkem 100 dosažitelných bodů - z toho
maximálně 40 bodů za zkoušku z českého jazyka
maximálně 40 bodů za zkoušku z matematiky
maximálně 20 bodů za prospěch ze ZŠ (průměrný prospěch za poslední dvě
klasifikační období)
Na základě přijímacích zkoušek bylo přijato ke studiu 29 žáků, z toho dva žáci na základě
odvolacího řízení. Proti rozhodnutí o nepřijetí se v řádném termínu odvolali zákonní
zástupci dvou žáků. Oba žáci byli vzhledem k výsledkům přijímacích zkoušek doporučeni
k přijetí.
Do čtyřletého studia se přihlásilo celkem 174 žáků z devátých ročníků ZŠ. Pro
přijetí žáků ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky stanovil ředitel školy jako kritérium
průměrný prospěch ze základní školy. Bez přijímacích zkoušek mohli být přijati všichni
zájemci o studium, kteří neměli za poslední tři klasifikační období horší průměrný
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prospěch než 1,10. Na základě tohoto kritéria bylo ke studiu přijato 45 žáků. Žáci ze tříd
z rozšířenou výukou matematiky nebo cizích jazyků mohli být bez přijímacích zkoušek
přijati za předpokladu, že jejich průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období
nebyl horší než 1,50 s tím, že v žádném předmětu nesměli být klasifikováni horším
klasifikačním stupněm než chvalitebný. Na základě tohoto kritéria, kterého mohli využít
pouze žáci ze základních škol s rozšířenou výukou matematiky a cizích jazyků bylo bez
přijímacích zkoušek přijato 30 žáků.
Ostatní žáci přihlášení ke studiu kteří nesplnili výše uvedené podmínky konali
přijímací zkoušku. Její součástí byla zkouška z českého jazyka (diktát, jazykový rozbor,
literární přehled) a zkouška z matematiky. Bodové hodnocení přijímací zkoušky:





celkem 100 dosažitelných bodů - z toho
maximálně 48 bodů za zkoušku z českého jazyka
maximálně 48 bodů za zkoušku z matematiky
maximálně 4 body za průměrný prospěch ze ZŠ (za poslední tři klasifikační
období)
Na základě přijímacího řízení bylo v prvním kole přijato původně 88 žáků. Proti
rozhodnutí o nepřijetí se odvolali zákonní zástupci 56 žáků, s ohledem na výsledky
přijímacích zkoušek a kapacitní možnosti školy bylo doporučeno k přijetí 20 žáků.
O kritériích, která stanovil ředitel školy pro přijetí žáků bez vykonání přijímacích
zkoušek, nebyla rodičovská veřejnosti informována. Informační leták, vydaný školou a
dostupný na Internetu, neuvádí podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek. Rodičovská
veřejnost nebyla seznámena s odlišnými kritérii při zhodnocení studijních výsledků žáků,
t.j. se zvýhodněním žáků ze škol s rozšířenou výukou matematiky či cizích jazyků.
Při hodnocení organizace přijímacího řízení sledovala ČŠI dodržování obecně
závazných právních předpisů. Ze zjištěných skutečností plyne:
 Pozvánky k vykonání přijímací zkoušky byly žákům zaslány v souladu
s ustanovením § 2 odst. 6 vyhlášky č. 10/1997 Sb. (ve stanoveném termínu,
obsahovaly informace o požadavcích ke zkoušce).
 Žáci, kteří z rozhodnutí ředitele školy nekonali přijímací zkoušku byli
prokazatelně ředitelem školy informováni v souladu s § 2 dost. 7 vyhlášky
č. 10/1997 Sb.
 S výsledky přijímacího řízení ředitel školy seznámil rodičovskou veřejnost
v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb.
 Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu bylo písemně zasláno
zákonným zástupcům žáka v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění
zákona 138/1995 Sb.
 Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka byla řešena v souladu s § 54 odst. 1
zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení.
 Ředitel školy v souladu s § 8 odst. 1 vyhlášky č. 10/1997 Sb. postoupil odvolání
proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu řediteli ŠÚ Znojmo spolu s podklady
přijímacího řízení.
 Stanovením odlišných kritérií, (pro žáky základních škol s rozšířenou výukou
matematiky a rozšířenou výukou cizích jazyků) při přijetí žáků do čtyřletého
gymnázia bez přijímacích zkoušek, nepostupoval ředitel školy v souladu se
zákonnými předpisy.
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ZÁVĚRY
Přijímací řízení do osmiletého a šestiletého studia pro školní rok 1999/2000 se
uskutečnilo v souladu s platnými právními předpisy.
Při přijímání žáků do čtyřletého studia pro školní rok 1999/2000 ředitel školy porušil
zákonné předpisy tím, že stanovil nejednotná kritéria pro přijetí žáka bez přijímacích
zkoušek. V rozporu s ustanovením § 18 školského zákona byli žáci ze tří základních škol
(s rozšířenou výukou cizích jazyků a matematiky) přijati na základě prospěchu ze ZŠ,
pokud jejich celkový průměrný prospěch nepřesáhl 1,5 (a nebyli hodnoceni za poslední tři
klasifikační období z některého předmětu horší známkou než chvalitebný), zatímco pro
žáky ostatních ZŠ byl stanoven průměrný prospěch do 1,10. Porušení závazné právní
normy je obsahem protokolu o kontrole.
V ostatních částech přijímacího řízení postupovala škola v souladu se zákonnými
předpisy.
razítko

Podpisy inspektorů:

vedoucí týmu RNDr. Marie Machálková v.r.
člen týmu

RNDr. Jaroslav Honza v.r.

V Brně dne 19. 5. 1999
Přílohy:

0

Inspekční zprávu jsem převzal dne 19. 5. 1999
razítko

Podpis ředitele školy RNDr. Jiří Peroutka 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
Zřizovatel: MŠMT ČR
Školský úřad: ŠÚ Znojmo
Ředitel školy:

Datum předání /
odeslání zprávy
2. 6. 1999
2. 6. 1999
19. 5. 1999

Připomínky ředitele školy
Datum
Čj. ČŠI
-

Text
Připomínky nebyly doručeny
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
331/99
330/99
předáno osobně
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