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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Dne 6. září 1999 byla v Gymnáziu Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, M. Majerové 1691
organizována ústní maturitní zkouška v opravném a náhradním termínu. Zkoušku vykonali
celkem čtyři žáci, z toho dva v opravném a dva v náhradním termínu. Dva z nich byli z denního
čtyřletého a dva z denního sedmiletého studijního oboru 79-02-5/00 Gymnázium. Předmětem
zkoušky v opravném termínu byla u dvou žákyň zkouška vždy z jednoho povinného předmětu
(český jazyk a literatura a německý jazyk). Žákyně, která skládala opravnou zkoušku z českého
jazyka a literatury byla v řádném termínu klasifikována z písemné práce stupněm nedostatečný.
Tuto práci opakovala v souladu s § 21 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1999 Sb., o
ukončování studia ve středních školách a učilištích dne 2. září 1999. Předmětem zkoušky
v náhradním termínu u dvou zbývajících žáků byly dva povinné a dva volitelné předměty,
jejichž skladba odpovídala schváleným učebním dokumentům a platným právním normám.
Zkouška měla veřejný charakter, probíhala v řádně označené a za tímto účelem vymezené a
upravené místnosti.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Zúčastnění žáci splnili všechny nezbytné podmínky pro vykonání ústní maturitní zkoušky
v náhradním i v opravném termínu. Hodnocení a klasifikace znalostí žáků zkušební komisí bylo
objektivní. Všichni žáci prospěli.
Zkušební komise
Činnost zkušební komise a její složení byly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.,
o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
Dokumentace zkoušky
Protokoly o maturitní zkoušce, protokoly o písemné maturitní zkoušce, písemné maturitní
zkoušky, třídní knihy, třídní výkazy, protokol o komisionální zkoušce. Uvedená dokumentace
byla vedena na tiskopisech SEVT.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ









organizační zajištění maturitních zkoušek v náhradním a opravném termínu
časový rozpis zkoušek
protokoly o maturitní zkoušce
protokoly o písemné maturitní zkoušce
písemné maturitní zkoušky
třídní knihy
třídní výkazy
protokol o komisionální zkoušce
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ZÁVĚR
Maturitní zkouška v náhradním a v opravném termínu ve výše uvedené škole proběhla
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 inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Školní inspektorka

Ing. Eva Zátopková

Podpis
Ing. Eva Zátopková, v. r.

V Ostravě dne 9. září 1999

Datum převzetí inspekční zprávy: 14. září 1999
Razítko

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
v. z. Mgr. Anna Vršecká

v. z. Mgr. Anna Vršecká
Podpis ředitelky

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:
Kód

Stupeň

Širší slovní hodnocení

f

Plní, je v souladu

Dodržuje, proběhla v souladu

g

Neplní, není v souladu

Nedodržuje, neproběhla v souladu
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
Školský úřad Ostrava, Matiční 20,
4. října 1999
729 00 Moravská Ostrava
Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7
4. října 1999
118 12 Praha 1 - Malá Strana

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
146 312/99-5057
146 313/99-5057

Připomínky ředitelky školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI
-

Text
Připomínky nepodány
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