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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
V termínu 13. září 2000 byly realizovány v budově Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba,
M. Majerové 1691, (dále jen škola), dvě maturitní zkoušky (MZ).
Jedna žákyně, abiturientka sedmiletého denního studia, konala opravnou ústní MZ z jazyka
německého, druhá celou MZ v náhradním termínu.
Zkoušky probíhaly v důstojném prostředí učebny hudební výchovy jako zkoušky veřejné.
Skladba zkoušek byla realizována v pořadí: opravná MZ z jazyka německého, poté MZ
v náhradním termínu. Jako volitelné předměty si žákyně zvolila zeměpis a biologii. Pro vlastní
MZ bylo vybráno v českém jazyce a literatuře, zeměpisu a jazyce německém 25 zkušebních
témat, v předmětu biologie třicet. Témata byla losována.
MZ byly organizovány v souladu s ustanovením § 8 a násl. vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, (dále jen vyhláška), jež
podle ustanovení § 25 odst. 9 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních
škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je obecně
závazným právním předpisem, který stanoví bližší podmínky ukončování studia ve středních
školách.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Kontrolou třídního výkazu bylo zjištěno, že jedna žákyně závěrečného ročníku septimy ve šk.
r. 1999/2000 z důvodu nemoci neukončila v termínu poslední ročník studia, čímž nesplnila
podmínku pro vykonání MZ stanovenou v § 8 odst. 2 vyhlášky. Zkoušku z jazyka českého a
literatury vykonala v termínu podle § 9 odst. 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.,
o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Po kontrole příslušné pedagogické dokumentace lze konstatovat, že obě abiturientky denního
sedmiletého studia splnily všechny podmínky pro vykonání MZ v opravném resp. náhradním
termínu.
MZ složily úspěšně, klasifikace a celkové hodnocení byly provedeny v souladu s ustanovením §
20 vyhlášky.
Zkušební komise
Podle ustanovení § 23 odst. 1 poslední věty vyhlášky funkci předsedy zkušební komise (ZK)
vykonávala ředitelka školy. Místopředsedou ZK byla ředitelkou jmenována její zástupkyně,
stálou členkou komise byla třídní učitelka obou žákyň, dalšími členy pak zkoušející a přísedící vyučující jednotlivých předmětů.
ZK byla složena v souladu s ustanovením § 22 a násl. vyhlášky, všichni členové svými
pedagogickými a odbornými zkušenostmi přispěli ke zdárnému průběhu MZ.
Dokumentace zkoušky
V průběhu orientační inspekce specifického zjištění zaměřené na kontrolu průběhu MZ
v opravném a náhradním termínu, byla předmětem kontroly veškerá související listinná
dokumentace uvedená v části Výčet dokladů, o které se inspekční zjištění opírá.
V dokumentaci nebyly zjištěny závady.
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Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností
od 1. září 2000 vydané MŠMT ČR pod čj. 19 742/2000 dne 31. července 2000.
Učební plán sedmiletého gymnázia (3+4 roky) vydaný MŠMT ČR pod čj. 17 711/91-20
dne 29. května 1991 a učební plán schválený dne 19. prosince 1991 pod čj. 28 205/91-20
s platností od 1. září 1992.
Soubor zkušebních témat platných pro ústní maturitní zkoušky v gymnáziu projednaných
v kolegiu vedení a schválených ředitelkou školy.
Písemná práce z jazyka českého - součást komplexní zkoušky z českého jazyka a
literatury.
Protokoly o maturitní zkoušce.
Třídní kniha, třídní výkaz.
Interní dokument „Organizační zajištění maturitních zkoušek opravném a náhradním
termínu“.

ZÁVĚR
V průběhu orientační inspekcí dotčených maturitních zkoušek v opravném a náhradním
termínu byly dodrženy platné právní normy. Obě maturitní zkoušky proběhly v klidném
pracovním prostředí, k jehož zdárnému průběhu přispěli svými pedagogickými a odbornými
zkušenostmi všichni členové zkušební komise.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Karel Mareš

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

V Ostravě dne 18. září 2000
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Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 19. září 2000
Razítko

Ředitelka školy

Podpis

RNDr. Milada Jalůvková

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

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
Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Ještě vyhovující
Nevyhovující
Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Zcela mimořádný, příkladný
Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň
Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň
Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa
Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.
Dodržuje, čerpá účelně, efektivně
Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Ostrava, Matiční 20,
729 00 Ostrava
Zřizovatel MŠMT ČR Praha,
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
Rada školy

Datum odeslání
inspekční zprávy
23. říjen 2000

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
146 372/00-10023

23. říjen 2000

146 371/00-10023

-

-

Připomínky ředitelky školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nepodány
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