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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Maturity v náhradním termínu 8. září 2000
V tomto termínu konalo maturitní zkoušku celkem šest žáků, z toho tři vykonali opravnou
zkoušku z českého jazyka a literatury a tři přistupovali k maturitě poprvé, protože v jarním
termínu maturit šk. r .1999/2000 ještě neměli uzavřen poslední ročník studia (nemoc, opravná
zkouška).
Předměty:
Český jazyk a literatura
6 žáků (z toho 3 opravný termín)
Anglický jazyk
2 žáci
Německý jazyk
1 žák
Dějepis
1 žák
Základy společenských věd
2 žáci
Zeměpis
2 žáci
Matematika
1 žák
Organizace zkoušky
Příprava, organizace jakož i vlastní průběh zkoušek byly velmi zdařilé a v žádném případě
nebyla narušována běžná výuka. Časový harmonogram byl přesně dodržován, maturitní komise
byla po celou dobu v potřebném složení a v souladu s právními normami.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Všichni žáci splňovali podmínky pro účast u maturitní zkoušky v tomto náhradním termínu.
Požadavky na znalosti i vlastní hodnocení plně odpovídalo danému druhu a typu školy.
Výsledky - Pět žákyň z příslušných předmětů prospělo. Jeden žák neprospěl pouze
z matematiky, a protože přistupoval v tomto náhradním termínu k maturitě poprvé, vykoná
z tohoto předmětu ještě v tomto školním roce v jarním termínu opravnou zkoušku.
Zkušební komise
Funkci předsedy zkušební komise vykonával v souladu s právními normami ředitel
školy Mgr. Václav Lešanovský. Rovněž i jmenování ostatních členů maturitní komise jak co do
počtu a složení, tak i svým funkčním zařazením, odpovídalo stávávajícím platným normám.

DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ



Maturitní témata ve všech jmenovaných předmětech obsahově odpovídala předepsaným
osnovám.
Velmi dobrá, klidná a nestresující atmosféra.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ


protokoly o maturitní zkoušce
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třídní výkazy
maturitní témata
schválené učební dokumenty

ZÁVĚR
Maturitní zkoušky konané v tomto náhradním zářijovém termínu lze po všech stránkách
(příprava, organizace, průběh, výběr témat, požadavky, hodnocení, prostředí, komunikace,
jednání komise, atmosféra) hodnotit velmi dobře. Právní normy byly plněny a vlastní
průběh maturit byl s těmito v souladu. (vyhláška MŠMT č. 442/1991 o ukončování studia
ve středních školách a učilištích ve znění pozdějších předpisů).

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu

Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Ing. Josef T o m a n

v. r.

V Děčíně dne 12 září 2000

Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 14. září 2000
Razítko

Ředitel školy Mgr. Václav Lešanovský

Podpis
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

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Děčín
Zřizovatel
Rada školy

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2. října 2000
2. října 2000
--------

Připomínky ředitele(ky) školy
Datum
-----------------

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
-------------------------------- Bez připomínek
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
067 79/00 - 03404
067 78/00 - 03404
--------

