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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola je příspěvkovou organizací, má 288 žáků rozdělených do 10 tříd. Žáci zde studují ve
třech studijních oborech. Jedná se o dobíhající obor s délkou studia šest let a o studijní obory
s délkou studia čtyři a osm let. Gymnázium sídlí od školního roku 1999/2000 v nově
postavené budově v přírodním prostředí za městem.
ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Orientační inspekce se konala u ústních opravných maturitních zkoušek studijního oboru
79-41-K/001 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), denní studium, délka studia - 6 let (dobíhající
obor).
Opravné maturitní zkoušky probíhaly v souladu s § 10 odst. 1, 3, 5, 6 vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích s vyjímkou paragrafu
21 zmíněné vyhlášky, kde bylo porušeno ustanovení odstavce 2. Při opravných maturitních
zkouškách byla sledována skupina čtyř žáků, z nichž jeden opakoval celou maturitní zkoušku
a tři konali opravnou maturitní zkoušku z jednoho předmětu. Žák konající celou maturitní
zkoušku neprospěl v řádném období školního roku 1999/2000 ze dvou předmětů. Podle § 21,
odst. 2 výše citované vyhlášky měl tedy maturitní zkoušku konat až v příštím roce.
Termíny konání jednotlivých částí opravné maturitní zkoušky
Písemná práce z českého jazyka a literatury
11. září 2000
Opravné ústní maturitní zkoušky
18. září 2000
Zkoušky probíhaly podle předem zpracovaného harmonogramu. Časové rozvržení
jednotlivých částí zkoušek bylo dodržováno.
Specifikace maturitních předmětů opravné maturitní zkoušky
Povinný předmět: český jazyk a literatura
Povinně volitelný předmět: anglický jazyk
Volitelné předměty: základy společenských věd, biologie, zeměpis
Ve sledované skupině skládal 1 žák ústní maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického
jazyka, zeměpisu a biologie, 1 žák ze základů společenských věd, 1 žák z biologie a 1 žák
z českého jazyka.
V předmětech český jazyk a literatura a biologie bylo vypracováno po třiceti tematických
okruzích, v předmětech anglický jazyk, základy společenských věd a zeměpis po pětadvaceti
tématech.
Pro písemnou maturitní práci z českého jazyka a literatury byla vypracována čtyři témata.
Témata pro ústní i písemné zkoušky byla navržena a projednána příslušnými předmětovými
komisemi a schválena ředitelem školy. Losování témat v průběhu ústní maturitní zkoušky
probíhalo v souladu s § 25 odst. 14 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
K přípravě na ústní maturitní zkoušku mohli žáci využít doby v délce 15 minut. Pro ústní
ověřování znalostí byla dodržována také doba 15 minut.
Opravné ústní maturitní zkoušky probíhaly ve vhodně upravené studovně školy, v klidném
a příjemném prostředí. Pro průběh zkoušek vytvořilo vedení školy všestranně dobré
podmínky. Komunikace zkoušejících i přísedících se žáky byla na odpovídající úrovni. Do
maturitní místnosti měla přístup veřejnost.
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Klasifikace a hodnocení zkoušky
Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury vypracoval 1 žák s hodnocením
dobrý.
Klasifikace opravných ústních maturitních zkoušek sledované skupiny
Prospělo s vyznamenáním
0 žáků
Prospělo
3 žáci
Neprospělo
1 žák ( žák konající zkoušku z českého jazyka)
Zkušební komise
Stálí členové komise
Předseda:
ředitelka školy
Místopředseda:
zástupce ředitelky školy
Třídní učitel:
třídní učitel třídy 6.C
Další členové komise:
zkoušející a přísedící jednotlivých maturitních předmětů
Po celý průběh opravné maturitní zkoušky pracovala komise v úplném složení.
Dokumentace zkoušky
Škola používala povinnou dokumentaci, která je v souladu s dokumentací uvedenou
v Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení čj. 24 021/98 - 20 (Věstník
MŠMT ČR, sešit 10, říjen 1998) a čj. 26 348/99 - 20 (Věstník MŠMT ČR, sešit 10 říjen
1999):
- protokol o písemné maturitní zkoušce (na třídu)
- písemná maturitní zkouška, (obal na žáka)
- protokol o maturitní zkoušce, (obal)
- protokol o maturitní zkoušce, vložka na žáka
- maturitní vysvědčení
- třídní kniha
- třídní výkaz
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ









maturitní protokol třídy 6.C pro školní rok 1999/2000
vložka do maturitního protokolu pro každého žáka třídy
písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury
protokol o písemné maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro třídu 6.C
harmonogram opravných ústních maturitních zkoušek pro třídu 6.C
tématické okruhy z jednotlivých maturitních předmětů
třídní kniha 6.C
třídní výkaz 6.C

ZÁVĚR
V době konání inspekce neprobíhaly opravné maturitní zkoušky plně v souladu s vyhláškou
MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích. ČŠI
shledala porušení citované vyhlášky, a to § 21, odstavce 2.
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Ve všech ostatních aspektech byly obecně závazné právní předpisy dodržovány.
Připravenost maturitních zkoušek, vytvoření podmínek pro jejich průběh i práci členů
maturitní komise hodnotí ČŠI kladně.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektorka

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Ladislava Zelenková

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

V Pardubicích dne 18.října 2000
Datum a podpis ředitelky stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: ........................................
Razítko

Ředitelka školy

Podpis

Mgr. Marie Poláčková

……………………………...

Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle § 18 odst. 3, 4 zákona ČNR
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 19 odst. 8 téhož zákona 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.
Hodnotící stupnice
Stupeň
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Dodržuje, proběhla v souladu
Nedodržuje, neproběhla v souladu

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
00-08-22
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
102 314/00-5110

Zřizovatel

00-08-22

Připomínky ředitele školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
--Nebyly vzneseny
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