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INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Škola / škol. zařízení:
(přesný název, pod kterým je
zařazena do sítě, a adresa)

Gymnázium Olgy Havlové, ul. M. Majerové 1691, OstravaPoruba

IZO:

000602159

Ředitel školy / zařízení:

RNDr. Milada Jalůvková

Zřizovatel:

MŠMT ČR

Příslušný školský úřad:

Školský úřad Ostrava

Termín inspekce:

2. září 1998

Inspektorka:

Ing. Vítězslava Kobzová

Předmět inspekce:

Posouzení školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4 zákona
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů - opravné maturitní zkoušky a maturitní
zkoušky v náhradním termínu

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

Dokumentace k opravným maturitním zkouškám a maturitním
zkouškám v náhradním termínu - obal protokolu, vložky
protokolu, třídní výkazy žáků konajících opravnou maturitní
zkoušku a maturitní zkoušku v náhradním termínu, organizační
zabezpečení maturitních zkoušek, složení maturitní komise,
formuláře pro zápis tažených otázek, klasifikaci a hodnocení
maturit, soubory maturitních otázek.

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1. Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Opravné maturitní zkoušky probíhaly v klubovně školy v poměrně malých prostorách,
které neumožňovaly průběh maturit za stejných podmínek jako maturitní zkoušky v řádném
termínu. Provoz školy jejich průběh nenarušoval.
Během zkoušek zkoušející i přísedících vhodně volenými doplňujícími otázkami
napomáhali správné orientaci žáků v obsahu učiva vylosovaných maturitních otázek.
2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacího programu školy a profilu
absolventa
Obsah opravných maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech a maturitních
zkoušek v náhradním termínu byl shodný s obsahem maturitních zkoušek v řádném termínu.
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3. Posouzení znalostí či výkonu žáka
Znalosti žáků byly slabší, což odpovídalo slabšímu prospěchu žáků během celé doby
studia.
4. Hodnocení a klasifikace žáků
Hodnocení a klasifikace odpovídala předvedeným znalostem a výkonům.
5. Dodržování právních předpisů
Opravné maturitní zkoušky probíhaly podle platných právních předpisů, příslušná
dokumentace k maturitní zkoušce byla v průběhu zkoušek řádně vyplňována a byla maturitní
komisi k dispozici.
ZÁVĚRY
Během opravných maturitních zkoušek nedošlo k porušení vyhlášky MŠMT ČR
č. 442/91 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
V Ostravě

dne 10. září 1998

Podpis inspektorky:

ved. týmu

Kobzová v.r.

Přílohy: Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne

15.září 1998
razítko

podpis ředitelky školy

Milada Jalůvková 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

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

Zřizovatel: MŠMT ČR
Školský úřad: Ostrava

28.9.1998
28.9.1998
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