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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:

Protokol o maturitní zkoušce, protokol o písemné maturitní
zkoušce, třídní výkaz, jmenování maturitní komise, maturitní
otázky.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Maturitní zkoušku konalo pět studentů čtyřletého studia. Dva, kteří v závěru srpna
složili opravné zkoušky, konali maturitní zkoušku celou, tři, kteří neprospěli v jarním termínu,
z jednoho předmětu.
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Maturitní zkouška probíhala v běžné, žádným způsobem zvláštně neupravené třídě za
zcela vyhovujících psychohygienických podmínek. V učebně byly připraveny učební pomůcky
pro zkoušení jednotlivých maturitních předmětů. Byl dodržován časový harmonogram, který
byl v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia na středních
školách a učilištích.
Vystupování zkoušejících bylo vstřícné, atmosféra přívětivá. Vyučující kladli věcné,
jasně formulované doplňující otázky. Maturantům byl dáván dostatečný prostor k vyjádření
nastudovaného učiva a příležitostně, když to bylo vhodné, vlastního názoru.
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2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Ředitelem ověřené maturitní otázky jak z českého jazyka a literatury, tak volitelných
předmětů pokrývaly učivo předepsané osnovami. Nová témata písemné maturitní zkoušky pro
podzimní termín nebyla stanovena, protože žádný ze studentů neopakoval zkoušku z českého
jazyka.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Sledovaní maturanti byli připraveni ke zkoušce v rámci svých schopností. Maturitní
zkoušku v žádném případě nepodcenili. Přívětivá atmosféra umožňovala uplatnit osobnost
jednotlivých maturantů. Chvályhodné byly jejich vyjadřovací schopnosti. Jejich ústní projev byl
ve všech případech kultivovaný, spisovná čeština jim nečinila žádné potíže.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Klasifikace pečlivě opravených písemných maturitních zkoušek (napsány byly již
v dubnovém termínu) odpovídala jejich obsahu. Mírně nadhodnocena byla klasifikace
anglického jazyka, kdy se jeden z maturantů během ústního projevu dopouštěl základních
gramatických chyb, a přesto byl klasifikován známkou 3. Klasifikace ostatních předmětů byla
v souladu s názorem inspektora. Jeden z maturantů, který konal celou zkoušku, neprospěl
z českého jazyka a literatury. Ostatní prospěli.
5. Dodržování právních předpisů
Dokumentace k maturitním zkouškám byla připravena zcela v intencích vyhlášky
MŠMT ČR č. 442/91 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích (dokumentace
příslušná k maturitní zkoušce - protokol, protokoly z písemných maturitních zkoušek, třídní
výkazy, atd. - viz označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá).
ZÁVĚRY
Maturitní zkoušky probíhaly za obdobných podmínek jako na jiných gymnáziích. Po
administrativní stránce byly připraveny zcela bezchybně. Klasifikace byla v jednom případě
mírně nadhodnocena.
V Nymburce dne

18. září 1998
razítko

Podpis inspektora:

Vaněk

Přílohy: 0
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Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne ....23 září 1998
razítko

podpis ředitele školy ..Vladimír Libovický
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:
Školský úřad: předáno osobně
Rada školy: není zřízena
3

7. října 1998
7. října 1998
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239/1998
osobně

