Česká školní inspekce
Ústecký inspektorát
____________________________________________________________________________________________________________

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Čj. ČŠIU-639/13-U

Název právnické osoby
vykonávající činnost školy:

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Sídlo:

Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín I

IČO:

47 274 620

Identifikátor:

600 010 198

Právní forma:

příspěvková organizace

Zastoupená:

Mgr. Václavem Lešanovským, ředitelem školy

Zřizovatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem

Místo inspekční činnosti:

Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín I

Termín inspekční činnosti:

3., 20. a 21. 5. 2013

Předmět inspekční činnosti
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou
podle příslušných školních vzdělávacích programů, podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na zajištění
podmínek a průběhu společné části maturitní zkoušky organizované podle § 78 a § 78a
školského zákona.
Inspekční činnost na podnět podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Aktuální stav školy
Právnická osoba Gymnázium Děčín, příspěvková organizace (dále „škola“) byla zřízena na
dobu neurčitou. V souladu s údaji uvedenými v rejstříku škol a školských zařízení
vykonává činnost střední školy a vzdělává žáky v oborech vzdělání Gymnázium
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(79-41-K/41, 79-41-K/81) ve čtyřletém a osmiletém vzdělávacím programu v denní formě
vzdělávání.
Výuka probíhá podle dvou školních vzdělávacích programů.
K 30. 9. 2012 škola vykázala 507 žáků. Kapacita školy 550 žáků je využita z 92,2 %.
V maturitních ročnících se vzdělávalo 87 žáků, z toho 25 v osmiletém vzdělávacím
programu a 62 ve čtyřletém vzdělávacím programu. Přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní
zkušební období roku 2013 podalo 90 žáků, z toho dva žáci se hlásili na opravnou
zkoušku. Nikdo z žáků nepožádal o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
Celou maturitní zkoušku v jarním zkušebním období konali 83 žáci.

Hodnocení podmínek a průběhu společné části maturitní zkoušky podle
požadavků školského zákona
Česká školní inspekce se účastnila didaktického testu a písemné práce z českého jazyka
a literatury a ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí tříd C4.B a V8.A. Dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhly v zákonných termínech. Didaktický
test a písemná práce byly neveřejné zkoušky, ústní část maturitních zkoušek byla
veřejnosti přístupná.
Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2013, úspěšně ukončili
poslední ročník středního vzdělávání.
Ředitel školy vytvořil podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky. Školní maturitní
komisařka, zadavatelé, hodnotitelé, předsedové a další členové zkušebních maturitních
komisí plnili stanovené povinnosti. Pro výkon funkce byli jmenováni: školní maturitní
komisařka Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále „Centrum“), předsedové
zkušebních maturitních komisí Krajským úřadem Ústeckého kraje, zadavatelé, hodnotitelé
písemných prací z českého jazyka a literatury a členové zkušebních maturitních komisí,
vyjma jejich předsedů, ředitelem školy. Školní maturitní komisařka, hodnotitelé
a zadavatelé společné části maturitní zkoušky úspěšně vykonali zkoušku ověřující znalosti
právních předpisů upravujících organizaci, obsah a průběh maturitní zkoušky a získali od
Centra osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele.
Zadávání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury probíhalo
v souladu s právními předpisy. Ředitel školy, školní maturitní komisařka a zadavatelé
dodržovali předepsané postupy, dílčí zkoušky se uskutečnily v časech podle jednotného
zkušebního schématu.
Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky žáci konali z českého jazyka a literatury,
z anglického jazyka a jedna žákyně z německého jazyka (opravná zkouška) před řádně
jmenovanými zkušebními maturitními komisemi. Členové zkušebních maturitních komisí
postupovali v souladu s právními předpisy, časy pro přípravu a vykonání ústních zkoušek
byly respektovány. V jednom dni nebylo dvakrát losováno stejné číslo pracovního listu
z cizího jazyka, ani pracovní list ke stejnému literárnímu dílu v českém jazyce a literatuře.
Hodnocení ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky navrhovali po vzájemné shodě
hodnotitelé a schvalovala ho zkušební maturitní komise. Hodnocení jednotlivých zkoušek
oznámila žákům předsedkyně zkušební maturitní komise v den konání ústní části maturitní
zkoušky.
Žáci školy dosáhli v maturitní zkoušce nadprůměrných výsledků. Z 83 maturujících žáků
prospělo s vyznamenáním 28 žáků (33,7 %), v osmiletém vzdělávacím programu prospělo
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s vyznamenáním 66,7 % žáků. Neúspěšní byli 4 žáci (4,8 %), z toho pouze jeden žák ve
společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura).

Závěry


Škola zajistila podmínky pro úspěšnou realizaci společné části maturitní zkoušky.



Průběh sledovaných dílčích zkoušek společné části maturitních zkoušek byl
v souladu s právními předpisy.



Žáci školy, zejména v osmiletém vzdělávacím programu, dosáhli v maturitních
zkouškách vynikajících výsledků.

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo
1. Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Gymnázium
Děčín, příspěvková organizace vydané dne 11. 1. 2012 pod čj. 132/2001 včetně dodatků
26 - 28
2. Rozhodnutí MŠMT čj. 2 538/2009-21 o zápisu změny v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení vydané dne 10. 4. 2009, s účinností od 1. 9. 2009
3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 30. 4. 2013
4. Výkaz o střední škole M 8 podle stavu k 30. 9. 2012
5. Jmenování ředitele školy vydané Ústeckým krajem dne 25. 6. 2012, s účinností
od 1. 8. 2012
6. Jmenování předsedů zkušební maturitní komise pro třídy V8.A a C4.B oborů vzdělání
79-41-K/81 a 79-41-K/41 denní formy vzdělávání vydané Krajským úřadem Ústeckého
kraje dne 20. 2. 2013
7. Jmenování do funkce školní maturitní komisař pro jarní zkušební období 2013 ze dne
28. 2. 2013
8. Jmenování maturitních komisí pro třídy V8.A, C4.A a C4.B ve školním roce
2012/2013 ze dne 29. 3. 2013
9. Pověření statutární zástupkyně ke všem úkonům spojeným se zajištěním písemné práce
z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky ze dne 3. 5. 2013
10. Jmenování hodnotitelů a zadavatelů pro společnou část maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období roku 2013 (zadavatelé a hodnotitelé seznámeni dne 2. 4. 2013)
11. Školní vzdělávací programy pro nižší a vyšší stupeň gymnázia
12. Školní matrika
13. Rozvrhy vyučovacích hodin zadavatelů společné části maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období ve školním roku 2012/2013
14. Doklady o dosaženém vzdělání zadavatelů společné části maturitní zkoušky v jarním
zkušebním období ve školním roku 2012/2013
15. Přihlášky žáků k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období v roce 2013
16. Protokol o předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období
roku 2013 (stvrzeno podpisy žáků 19. – 20. 12. 2012)
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17. Prezenční listiny žáků z učeben U4 a U1 ze dne 3. 5. 2013- písemná práce z českého
jazyka a literatury
18. Prezenční listiny žáků z učeben U3 a U2 ze dne 3. 5. 2013 - didaktický test z českého
jazyka a literatury
19. Protokoly o průběhu maturitní zkoušky v učebnách U4 a U1 ze dne 3. 5. 2013písemná práce z českého jazyka a literatury
20. Protokoly o průběhu maturitní zkoušky v učebnách U3 a U2 ze dne 3. 5. 2013 didaktický test z českého jazyka a literatury
21. Písemné doporučení lékaře pro žákyni C4.B s katalogovým č. 17 – zdravotní důvody
pro opuštění učebny v průběhu zkoušky
22. Časový rozpis ústních maturitních zkoušek tříd V8.A a C4.B – jarní zkušební období
roku 2013
23. Školní seznam literárních děl určený pro dílčí ústní maturitní zkoušku tříd V8.A a C4.B
24. Žákovské seznamy literárních děl tříd V8.A a C4.B pro ústní zkoušku z českého jazyka
a literatury ve společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období roku 2013

Poučení
Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu
inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné
připomínky zašlete na adresu: Česká školní inspekce, nám. Míru 616, 471 14
Kamenický Šenov, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na epodatelnu (csi.u@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele
inspektorátu PaedDr. Josefa Sušanky.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich
obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně
připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž
se týká, a v Ústeckém inspektorátu České školní inspekce.
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Složení inspekční komise a datum vyhotovení inspekční zprávy

V Kamenickém Šenově dne 7. 6. 2013

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Podpis

Ing. Varja Paučková, školní inspektorka

v. r.

Mgr. Kamila Havlíčková, školní inspektorka

v. r.

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

V Děčíně dne 12. 6. 2013

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Podpis

Mgr. Václav Lešanovský, ředitel školy

v. r.
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Připomínky ředitele školy
-

Připomínky nebyly podány.
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