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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Opravná maturitní zkouška byla vypsána v mimořádném termínu. Zkoušky se zúčastnila
žákyně třídy čtvrté A, která neprospěla při řádné ústní maturitní zkoušce z jazyka českého,
konané ve dnech 24. - 26. května 1999.
Opravná maturitní zkouška se konala 1. září 1999 od 11, 00 hodin v učebně gymnázia
vhodně upravené pro potřebu zkoušky. Průběh zkoušky nebyl narušován žádnými vnějšími
vlivy. Stanovený časový plán byl dodržen.
Otázky z jazyka českého byly losovány z připravených tematických okruhů, které byly
shodné s otázkami pro tento předmět řádné ústní maturitní zkoušky školního roku 1998/1999.
Byly projednány v předmětové komisi a schváleny ředitelem školy. Zařazený předmět jazyk
český odpovídá § 10 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Zkoušená žákyně splňovala podmínky pro účast u opravné maturitní zkoušky v daném
termínu podle § 21 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb. a u zkoušky uspěla. Při klasifikaci byl
zkušební komisí respektován § 20 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb.
Zkušební komise
Předsedou zkušební komise byl ředitel školy. Zbývající členové byli řádně jmenováni.
Složení odpovídalo § 22 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/91 Sb. V průběhu celé zkoušky byla
komise úplná. Hodnocení bylo jednomyslné. Vhodné pracovní klima vytvořilo předpoklad ke
zdárnému složení opravné maturitní zkoušky z jazyka českého.
Dokumentace zkoušek
Předložen byl protokol o písemné maturitní zkoušce konané dne 12. dubna 1999,
protokol o ústní maturitní zkoušce konané dne 26. května 1999 a třídní výkaz třídy čtvrté A
pro školní rok 1998/99.
Veškerá povinná dokumentace byla řádně vedena na předepsaných tiskopisech.
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rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě čj. 29 823 / 98 - 21 ze dne 5. listopadu 1998
protokol o písemné maturitní zkoušce z jazyka českého konané dne 12. dubna 1999
protokol o ústní maturitní zkoušce konané dne 26. května 1999
jmenování zkušební komise
třídní výkaz třídy čtvrté A pro školní rok 1998/99
zkušební tematický okruh z jazyka českého
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ZÁVĚR
Opravná maturitní zkouška byla řádně připravena a proběhla v souladu s vyhláškou
MŠMT ČR č. 442/91 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Bohumil Adamec

B. Adamec v. r.

V Karlových Varech dne 14. září 1999
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: ...........................18.září 1999...........
Razítko

.M. Martinek v. r..........

Mgr. Milan Martinek

Podpis ředitele

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
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
18. 10. 1999
18. 10. 1999
není zřízena

Školský úřad
Zřizovatel
Rada školy
Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
bez připomínek
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
209/99
208/99

