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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Opravnou ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konali dne 3. září 1999 dva
žáci třídy 4.A. Žáci losovali z třiceti otázek. Maturitní otázky obsahovaly učivo schválené
v učebních osnovách. Zkoušky proběhly ve vhodně upravené klubovně školy a za účasti
několika žáků nižších ročníků školy.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Oba žáci úspěšně ukončili čtvrtý ročník školy, v řádném termínu konali celou maturitní
zkoušku, kde však neuspěli z českého jazyka. V 1. opravném termínu zkoušku úspěšně
složili, celkové hodnocení maturitní zkoušky - prospěl (a).
Zkušební komise
Zkušební komise byla řádně jmenována ředitelem školy, v plném složení se zúčastnila zkoušky.
Hodnocení žáků bylo jednomyslné a objektivní.
Dokumentace zkoušky
Dokumentace požadovaná vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích, byla k dispozici a je řádně vedena.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
Ke kontrole byly předloženy:
 třídní výkaz třídy 4.A
 harmonogram zkoušek
 jmenování zkušební komise
 projednané a schválené maturitní otázky
 protokol o maturitních zkouškách
 maturitní písemné práce žáků
 maturitní vysvědčení
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ZÁVĚR
Opravné maturitní zkoušky proběhly v souladu s výše citovanou vyhláškou. K organizaci
a průběhu zkoušek nejsou žádné připomínky.
Razítko

Ing. Mgr. Josef Hejzák

Školní inspektor

Hejzák J. v. r.

V Mladé Boleslavi 16. září 1999
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 20. 9. 1999
Razítko

Jaromír Ševců v. r.
Podpis ředitele

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
f

Stupeň

Plní, je v souladu

Širší slovní hodnocení
Dodržuje, proběhla v souladu

Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Mladá Boleslav
Zřizovatel MŠMT ČR Praha
Rada školy není zřízena

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
5.10.1999
26.10.1999
-

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
Kultová Alena v. r.
034 133/99-5075
-

Připomínky ředitele školy
Datum
-

Čj. jednacího protokolu ČŠI
-

Text
Připomínky nepodány
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