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Škola / škol. zařízení:

Gymnázium
Žižkova 162, Kolín 3, 280 31

IZO:

000 068 799

Ředitel školy / zařízení:

PaedDr. Ivo Zachař

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

ŠÚ Kolín

Termín inspekce:

1. září 1998

Inspektoři:

Mgr. Eva Grušová

Předmět inspekce:

Posouzení školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 139/1995 Sb. - maturitní zkouška.

Označení dokladů
a ostatních materiálů,
o které se zjištění opírá:

Třídní výkazy, protokoly o maturitních zkouškách, rozpis,
jmenování komise.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Celkové prostředí, organizace a psychohygienické podmínky, v nichž probíhaly opravné
maturitní zkoušky, byly na velmi dobré úrovni. Vzájemná komunikace mezi učiteli a žáky byla
korektní, přátelská, atmosféru lze ohodnotit jako pracovní, vstřícnou a náročnou.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Obsah maturitní zkoušky byl v souladu se vzdělávacím programem školy.
3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Oba žáci dostali prostor pro uplatnění své osobnosti, jejich vyjadřovací schopnosti a kultura
projevu byly v intencích jejich studijních možností, znalosti odpovídaly obsahu maturitní
zkoušky.
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4. Hodnocení a klasifikace žáků
Pozitivně hodnotím zodpovědný přístup (náročný i humánní) vyučujících ke klasifikaci
a hodnocení obou žáků.
5. Dodržování právních předpisů
Vyhláška MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, a
příslušná dokumentace k maturitní zkoušce byly dodrženy.

ZÁVĚRY
Při opravných maturitních zkouškách v Gymnáziu Kolín nebyly porušeny závazné legislativní
normy.
V Kolíně,

dne

4. září 1998
razítko

Podpis inspektora:

Mgr. Eva Grušová

Přílohy:0
Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne ....................................................
razítko

podpis ředitele školy PaedDr. Ivo Zachař
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

Datum předání/ Podpis příjemce nebo č.j.
odeslání zprávy jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel: MŠMT ČR
Školský úřad: ŠÚ Kolín
Rada školy: není zřízena

30. 9. 98
osobně 18. 9.
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Ing. Kejklíček

