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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Orientační inspekce byla vykonána u ústní opravné maturitní zkoušky oboru 79-41-K/001
Gymnázium, studium denní, délka studia 7 roků. Na konci školního roku 1999/2000 neprospěl
v řádném termínu maturitních zkoušek 1 žák třídy 7. A.
Opravná maturitní zkouška byla vykonána v souladu s § 21 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky
Písemná práce z českého jazyka a literatury
11. duben 2000
Ústní maturitní zkouška
22. květen 2000
Opravná maturitní zkouška
6. září 2000
Opravnou maturitní zkoušku skládal 1 žák z předmětu český jazyk a literatura.
Pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury bylo sestaveno 30 dvojic otázek.
Délka přípravy žáka činila 15 minut, délka ústního ověřování znalostí činila také 15 minut.
Zkouška probíhala v upravené učebně školy. Pro průběh zkoušky byly vytvořeny ze strany
vedení školy dobré podmínky. Komunikace zkoušející i přísedícího se žákem byla na dobré
úrovni. Do maturitní místnosti byl umožněn vstup veřejnosti.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Žák splnil podmínky pro vykonání opravné maturitní zkoušky z jednoho předmětu dle
§ 21 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. Klasifikace zkoušky byla v souladu
s § 20 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., žák u maturitní zkoušky prospěl.
Zkušební komise
Stálí členové komise
Předseda:
ředitel školy
Místopředseda:
zástupkyně ředitele školy
Třídní učitel:
třídní učitelka třídy 7. A
Další členové komise
Zkoušející a přísedící předmětu český jazyk a literatura.
V průběhu inspekce pracovala zkušební komise v plném složení, všichni členové komise
vytvořili klidnou atmosféru ve zkušební místnosti.
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
Inspekční zpráva - str. 2

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maturitní protokol třídy 7. A 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 7. A
Maturitní otázky z předmětu český jazyk a literatura
Jmenování zkušební komise ředitelem školy
Třídní kniha třídy 7. A
Třídní výkaz třídy 7. A
Inspekční zpráva čj. 105 166/00-2080 ze dne 24. května 2000

ZÁVĚR
V době konání inspekce probíhala ústní opravná maturitní zkouška z českého jazyka
a literatury v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia
ve středních školách a učilištích.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektorka

Titul, jméno a příjmení

Podpis

RNDr. Radmila Hýblová

Dr. Hýblová Radmila v.r.

V Ústí nad Orlicí dne 7. září 2000

Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 27. září 2000
Razítko

Ředitel školy

Podpis

PhDr. Petr Poldauf

Dr. Poldauf Petr v.r.
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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
2000-10-17
2000-11-03
---

Školský úřad
Zřizovatel
Rada školy

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
Mgr. Kučík, v.r.
čj. 105291/00-2080
---

Připomínky ředitele školy
Datum
---

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
--Připomínky nebyly podány.
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