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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
MORAVSKÉ REÁLNÉ GYMNÁZIUM spol. s r.o. Olomouc

Škola:

Nešverova 1, 772 00 Olomouc
Identifikátor školy:

600 017 036

IZO:

061 942 839

Ředitel školy:

Ivan Luger

Zřizovatel:

GRAMMA, spol. s r.o., Nešverova 1, 772 00 Olomouc

Školský úřad:

ŠÚ Olomouc

Termín inspekce:

25. května 1999

Školní inspektor:

PhDr. Jaroslav Hlačík

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4
zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení průběhu maturitní zkoušky

Třídní výkaz, protokoly o maturitní zkoušce, jmenování členů
Označení dokladů
komise, oznámení o volbě volitelných předmětů, písemné práce
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá: žáků, zkušební témata, činnost komise.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1 Charakteristika zkoušky
Maturitní zkoušku v řádném termínu vykonával 21 žák třídy 8.A studijního oboru
Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00). Další 3 žáci třídy neukončili úspěšně poslední ročník,
a proto maturitní zkoušky v tomto termínu nekonali. Zkoušky ze všech předmětů se
konaly v připravené učebně školy.
Konání maturitní zkoušky bylo v souladu s právními předpisy.
2 Obsah a časový průběh zkoušky
Písemné práce z českého jazyka a literatury žáci vykonali 15. dubna 1999. Byla
stanovena 4 témata, stanovená doba na vypracování práce byla dodržena.
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Ústní zkoušky se konaly ve dnech 24. - 26. května 1999. Obsah zkoušky (povinné a
volitelné předměty) byl v souladu s právním předpisem. Všechny volitelné předměty byly
zařazeny v učebním plánu, jejich celková hodinová dotace byla dostatečná. Počet témat
k ověření znalostí v českém jazyce a literatuře a dějepisu byl 26, v ostatních předmětech
25. Čas na přípravu a vlastní zkoušku byl dodržován.
Obsah a časový průběh zkoušky byl v souladu s právními předpisy.
3 Klasifikace žáků
Všichni maturující žáci uvedené třídy splnili podmínku pro vykonání maturitní
zkoušky - úspěšné ukončení posledního ročníku studia.
V závěru půldenního bloku zkoušek se konala porada zkušební komise. Návrh
klasifikace podal zkoušející předmětu, klasifikace předmětů a celkové hodnocení žáků byly
stanoveny hlasováním. Výsledky jednotlivých zkoušek a celkové hodnocení oznámila
žákům ihned po poradě komise její předsedkyně.
Klasifikace žáků byla v souladu s právními předpisy.
4 Zkušební komise
Předsedkyni maturitní komise jmenoval příslušný školský úřad dne 26. února 1999.
Stálé a další členy komise jmenoval 4. března 1999 ředitel školy.
Předsedkyně zkušební komise řídila práci komise a všichni její členové své povinnosti
řádně plnili.
Jmenování a činnost zkušební komise byly v souladu s právními předpisy.
5 Povinná dokumentace zkoušky
Žáci oznámili řediteli školy písemně dne 27. listopadu 1998 volbu předmětů
k maturitní zkoušce.
Třídní výkaz 8.A byl řádně vyplněn a u maturujících žáků uzavřen. Protokoly o
písemné zkoušce byly rovněž vyplněny, písemné práce žáků opraveny a vyhodnoceny.
Protokol o maturitní zkoušce ústní byl průběžně veden, klasifikace a hodnocení žáků
zkoušených 24. května byly do protokolu zaznamenány až následující den. Dokumentace je
vedena na předepsaných tiskopisech.
Povinná dokumentace zkoušky byla úplná a její vedení ČŠI hodnotí jako
nadprůměrné.
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ZÁVĚRY
Maturitní zkoušky třídy 8.A probíhaly plně v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

razítko

Podpis školního inspektora:

J. Hlačík v. r.

V Olomouci dne 27. května 1999
Přílohy --Inspekční zprávu jsem převzal dne 1. 6. 1999
razítko

Podpis ředitele školy Ivan Luger, v. r.
Dle § 19 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů, 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.
Na vědomí
Adresát
Zřizovatel GRAMMA, spol. s r. o.
Školský úřad Olomouc
Rada školy

Datum předání/
odeslání zprávy
1999-06-11
1999-06-11
1999-06-11

Připomínky ředitele školy
Datum
Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
----Nebyly podány.
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
132 523/99
132 524/99
132 525/99

