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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Byla inspektována ústní část maturitní zkoušky v septimně A sedmiletého studia. Písemná
maturitní zkouška z českého jazyka se konala 11. dubna 2000, což je v souladu splatnými
právními normami. Maturitní zkoušky probíhaly ve třídě vkusně a účelně vyzdobené, v klidném
prostředí. V uvedený den se všechny čtyři předměty zkoušely v této třídě. Počty témat
v jednotlivých předmětech odpovídaly platným právním normám (30, 25). Losování otázek
včetně záznamu se provádělo klasickým způsobem. Psychohygienické podmínky byly
dodržovány, žáci měli odpovídající časové prostory na přípravu i vlastní zkoušku. Vzájemná
komunikace byla klidná, vystupování a jednání zkoušejících napomáhalo vytváření klidné
a důstojné atmosféry.
Všichni maturující splnili podmínky pro účast u zkoušky v daném termínu. Klasifikace žáků
byla objektivní, všichni zkoušení měli dostatečný prostor pro uplatnění své osobnosti. Znalosti
a výkony sledované skupiny žáků vcelku odpovídaly obsahu maturitní zkoušky v jednotlivých
předmětech. Ve většině případů se jednalo o samostatné projevy žáků. Klasifikace daného
vzorku žáků odpovídala předcházejícímu ročníkovému hodnocení.
Předsedkyně maturitní komise byla jmenována dekretem Školského úřadu ve Svitavách
čj.: 226/00 ze dne 6. března 2000. Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenoval
ředitel školy dne 11. března 2000. Zkušební komise většinou zkoušela v plném (5) obsazení.
Komise hodnotila objektivně, na známkách se dohodla jednomyslně, nebylo třeba hlasování.
Vystupování a jednání všech členů komise bylo bezproblémové.
Všechny pedagogické dokumenty potřebné k maturitní zkoušce byly k dispozici zkušební
komisi, jsou vedeny na předepsaných tiskopisech. Protokol o maturitních zkouškách byl
průběžně vyplňován.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ










harmonogram maturitních zkoušek
maturitní otázky z jednotlivých předmětů
třídní kniha septimy B
třídní výkaz septimy B
písemné maturitní zkoušky z českého jazyka
protokol o písemné maturitní zkoušce
vysvědčení o maturitní zkoušce
jmenovací dekret předsedkyně maturitní komise čj.: 226/00
zápis o jmenování členů maturitní komise
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ZÁVĚR
V době inspekce ústních maturitních zkoušek nedošlo k porušení právních předpisů,
zkoušky probíhaly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/91 Sb., ze dne 24. října 1991
o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Jarmil Feltl

Ing. Jarmil Feltl v. r.

Ve Svitavách dne 25. května 2000

Datum a podpis ředitele stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy:25. června 2000
Razítko

Ředitel školy

Podpis

PaedDr. Milan Báča

v.z. J. Najbert zást. řed. v.r.

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
00-06-09
00-06-09

Školský úřad
Zřizovatel
Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
nebyly podány

Inspekční zpráva - str. 4

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
předáno osobně
104 249/00-2051

