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Č.j. 083 390/98-2030
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inspekce
Inspektorát č. 08 Liberec
Okresní pracoviště Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:
(přesný název, pod kterým je
zařazena do sítě, a adresa)

Gymnázium a Sportovní gymnázium Jablonec nad Nisou,
Randy 13

Dr.

Dr. Randy 13/4096 466 01 Jablonec nad Nisou

IZO:

000 391 107

Ředitel školy / zařízení:

Mgr. Jiří Šimůnek

Zřizovatel:

MŠMT ČR Karmelitská 7, 118 122 Praha 1 - Malá Strana

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Jablonec nad Nisou

Termín inspekce:

10. září 1998

Inspektor:

Mgr. Josef Drábek

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 maturitních tříd, protokoly z písemných i ústních
maturitních zkoušek, maturitní otázky zkoušených předmětů,
maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Ústní maturitní zkoušky se konaly ve vkusně upravené místnosti. V den návštěvy
začínaly ve 13 hodin. Ostatní třídy měly vyučování podle řádného rozvrhu se zajištěným
suplováním za zkoušející členy komisí
Zkoušeni byli tři žáci třídy 4.GS a čtyři studenti 4.G, každý z nich z jednoho předmětu.
Všichni absolvovali čtyřleté studium, maturanti sedmiletého studia ukončili úspěšně zkoušky již
v květnovém termínu. Školní inspektor zhlédl výkony přítomných žáků z českého jazyka
a
literatury, anglického jazyka, německého jazyka, dějepisu, zeměpisu, fyziky a biologie.
Zkoušení dalších žáků, kteří vykonají maturitní zkoušku ze všech předmětů, je plánováno na
úterý 15. 9. 1998.
V místnosti byla klidná atmosféra bez napětí či stresu, na chodbě byl kromě přestávek
klid.
Podmínky, v nichž maturitní zkouška probíhala, byly nadprůměrné.
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2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Stanovený počet maturitních otázek sledovaných předmětů byl dodržen. Jejich obsah
byl v souladu s osnovami těchto vyučovacích předmětů i s profilem absolventa gymnázia. Byly
schváleny ředitelem školy.
Zdařilá byla aktualizace otázek spojená se sportem a využívání atlasu při zkoušení
zeměpisu a dějepisu.
Obsah zhlédnuté maturitní zkoušky hodnotí školní inspektor jako spíše
nadprůměrný.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Výběr témat i slohových forem pro písemnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a
literatury v květnu i v září byl úspěšný. Žáci volili všechna nabízená témata.
Školní inspektor přečetl písemnou práci žáka, který vykoná zkoušku 15. 9. 1998.
V úvaze o vztahu ke sportu se objevují zajímavé vlastní názory pisatele, její rozsah je obvyklý.
Práce je slabší slohově i pravopisně.
Při zkoušení byla maturantům dávána možnost pro uplatnění osobnosti, na čemž kromě
zkoušejících měli zásluhu i někteří přísedící. Předvedené vědomosti, dovednosti
a
návyky odpovídaly složení žáků v tomto termínu. Většinou se jim dařilo mluvit spisovně, jejich
vyjadřování bylo často méně obratné. Kulturnost jejich vystupování měla úroveň studentů
gymnázia.
Předvedené znalosti žáků byly spíše podprůměrné, což souvisí se složením žáků
v tomto termínu.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Slovní hodnocení přečtené písemné práce vystihovalo její přednosti i nedostatky.
V pečlivosti opravy této práce po stránce stylistické i pravopisné konstatuje ČŠI rezervy.
Při ústním zkoušení byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy a aplikace související
zejména se sportem. K náročnosti klasifikace anglického jazyka se školní inspektor necítí být
kompetentní, klasifikace zeměpisu, fyziky a dějepisu se mu jeví mírná, klasifikace českého
jazyka a literatury, německého jazyka a biologie přiměřená.
Hodnocení i klasifikaci žáků v šesti maturitních předmětech považuje ČŠI za
přiměřenou až mírnou.
5. Dodržování právních předpisů
Byly prohlédnuty třídní výkazy všech tří tříd maturujících v květnu 1998. Dva z nich
byly vyplněny a uzavřeny bez nedostatků, třetí byl doplněn dodatečně. ČŠI doporučuje omezit
přepisování číslic v třídních výkazech.
Protokoly o maturitní písemné práci z ČJL byly bez závad.
Protokoly o ústní maturitní zkoušce dvou tříd byly pečlivě průběžně vyplňovány.
Všichni žáci víceletého studia úspěšně ukončili maturitní zkoušku v květnu, tento protokol byl
vzorně vyplněn a uzavřen.
Složení i jednání obou zkušebních komisí během zkoušení i hodnocení bylo v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. Též časy vyhrazené zkoušení i přípravě byly
svědomitě dodrženy.
Dodržování právních předpisů včetně vedení povinné dokumentace týkající se
maturitní zkoušky bylo nadprůměrné.
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Další zjištění
Během září bude na zadní schodiště instalováno objednané zařízení „šikmá schodišťová
plošina“. Bude sloužit těžce motoricky postižené žákyni prvního ročníku čtyřletého studia.
Dále pro ni bylo speciálně upraveno jedno sociální zařízení.
Popsaná skutečnost svědčí o promyšleném a lidském přístupu školy
k handicapovaným žákům.
ZÁVĚRY
Podmínky, v nichž maturitní zkouška probíhala, byly nadprůměrné.
Obsah zhlédnuté maturitní zkoušky hodnotí školní inspektor jako spíše nadprůměrný.
Předvedené znalosti žáků byly spíše podprůměrné, což souvisí se složením žáků
v tomto termínu.
Dodržování právních předpisů včetně vedení povinné dokumentace týkající se maturitní
zkoušky bylo nadprůměrné.
Další zjištění svědčí o promyšleném a lidském přístupu školy k handicapovaným žákům.
ČŠI doporučuje omezit přepisování číslic v třídních výkazech.

V Jablonci nad Nisou dne 15. září 1998
razítko

Podpis inspektora:

Drábek, v.r.

Přílohy: 0
Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne

16.září 1998
razítko

podpis ředitele školy

Jiří Šimůnek, 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: ŠÚ Jablonec nad Nisou

30.9.1998
30.9.1998
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083 427b/98 - 4005
083 421/98 - 4005

