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IZO:

Ředitel školy / zařízení: Mgr. Vladislav Král
MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 - Malá Strana

Zřizovatel:

Příslušný školský úřad: ŠÚ Hradec Králové
Termín inspekce:

15. 9. 1998

Inspektoři:

Mgr. Dana Janulíková a Mgr. Květa Dřevíkovská

Předmět inspekce:

Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4
zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákona
č. 139/1995 Sb.):
Maturitní zkouška

Příslušná dokumentace k maturitní zkoušce, obal protokolu, vložky
Označení dokladů
protokolu, protokoly z písemných a praktických maturitních
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá: zkoušek, třídní výkazy, rozhovor s ředitelem školy.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Opravné maturitní zkoušky a zkoušky v mimořádném termínu probíhaly v ředitelně
školy. Vzhledem k tomu, že se konaly v odpoledních hodinách, snížilo se riziko cizích návštěv
v této místnosti. Prostředí ředitelny působilo důstojně. Během zkoušení se v ředitelně střídaly
zkušební komise složené z odborníků pro dané předměty, samo pak zkoušení probíhalo
v pracovní atmosféře, která byla trochu narušena pozdním příchodem vyučující, jež zkoušela
matematiku.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu
absolventa
Žáci maturovali z povinných a volitelných předmětů. Povinnými předměty byly jazyk
český a literatura, cizí jazyk, volitelnými předměty pak biologie, chemie, matematika, základy
společenských věd. Vzhledem k tomu, že učební osnovy a učební plány pro gymnázia
nedefinují profil absolventa, na rozdíl od odborných středních škol, vedení této školy má
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stanoven tento profil a je zapotřebí, aby kompetentní orgány k tomuto zaujaly stanovisko. Dle
vedení školy je cílem výchovně vzdělávacího procesu získat penzum vzdělání ve všeobecně
vzdělávacích disciplinách (společenskovědních a přírodovědných) tak, aby byl absolvent
schopen vykonávat středně odbornou pracovní činnost ve státním aparátu, společenské,
kulturní sféře, službách. Toto je platné zejména pro studijní obor 79-02-5/00 čtyřleté
gymnázium, dále pro obor 79-02-5/73 živé jazyky ještě navíc platí získání schopnosti
komunikace v cizím jazyce na takové úrovni, která dává perspektivu státní jazykové zkoušky.
Pro oba dva studijní směry platí hlavní poslání gymnázií, a to příprava zejména
pro
vysokoškolské studium, eventuálně příprava ke studiu na VOŠ.
Z tohoto hlediska je rovněž zastoupen výběr volitelných předmětů.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Maturitní okruhy i doplňkový materiál byl ze strany vyučujících zodpovědně připraven a
odpovídal požadavkům učiva osnov. Zastoupeny byly rovněž názorné pomůcky.
Z formální stránky je žádoucí, aby maturitní okruhy projednané v předmětových
komisích byly podepsány ředitelem školy. Znalosti žáků byly průměrné, vyjadřovací schopnosti
rovněž průměrné, neboť se jednalo o žáky, kteří z různých důvodů neudělali maturitu v řádném
termínu, nebo jim nebylo dovoleno pro závažné nedostatky tuto absolvovat ve školním roce
1997/98. V den kontroly ale měli všichni velmi dobré podmínky pro její zdárné složení.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Všichni zúčastnění žáci prospěli. Velmi pěkných výsledků bylo dosaženo v předmětu
anglický jazyk, a to žákyní studující zaměření živé jazyky a dále v předmětu základy
společenských věd. Klasifikace byla adekvátní předvedeným výkonům.
5. Dodržování právních předpisů
Byla zkontrolovaná příslušná dokumentace k maturitní zkoušce. Tato byla vedená,
pečlivě vyplněná a v souladu s platnou legislativou.
ZÁVĚRY
Opravné maturitní zkoušky a zkoušky v mimořádném termínu probíhaly v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 442/91 Sb.

V Hradci Králové

dne 21. 9. 1998
razítko

Podpisy inspektorů:

.Dana Janulíková v. r.
..........................................................

Přílohy: 0
Inspekční zprávu jsem převzal dne 30. září 1998

Inspekční zpráva - str. 2

razítko

Podpis ředitele školy Vladislav Král v. r.

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
Zřizovatel: MŠMT ČR
Školský úřad: Hradec Králové

Datum předání /
odeslání zprávy
1998 - 10 - 19
1998 - 10 - 19

Připomínky ředitele školy k inspekční zprávě: 0
Opatření nevyžadována.
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Podpis příjemce nebo č.j.
jednacího protokolu ČŠI
091 537/98 - 5048
091 537/98 - 5048

