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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Předmětem orientační inspekce byly maturitní zkoušky v Gymnáziu, Praha 9, nám. 25. března
100.
Organizace zkoušky
K ústní maturitní zkoušce byli v uvedeném termínu přihlášeni 24 žáci.
Dne 10. dubna 2000 všichni žáci vykonali písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka
a literatury podle § 8 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve
středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Písemné zkoušky byly předloženy.
Skladba předmětů pro ústní zkoušky byla v souladu s výše uvedenou vyhláškou a učebními
dokumenty školy. Ústní zkoušky probíhaly podle připraveného harmonogramu, časové limity
pro zkoušky jednotlivých předmětů byly dodržovány.
K dispozici byla témata pro ústní zkoušky povinných (český jazyk a literatura, anglický jazyk)
a volitelných (dějepis, základy společenských věd, matematika, fyzika, biologie, chemie,
zeměpis, ruský jazyk) předmětů. V době konání orientační inspekce probíhaly ústní maturitní
zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, dějepisu, základů společenských věd,
matematiky, fyziky a biologie. Témata jednotlivých předmětů byla zpracována v počtu 30,
zahrnovala celý rozsah učiva stanoveného učebními osnovami, obsahovala dvě až tři části, a to
z různých oblastí daného předmětu. Témata pro zkoušku z českého jazyka obsahovala látku
literární i jazykovou.
Regulérnost losování byla zajištěna ve všech předmětech.
Maturitní zkoušky probíhaly ve vhodně upravené, klidné učebně, byl umožněn přístup
veřejnosti. K dispozici byly všechny potřebné materiály a dokumentace pro průběh zkoušek.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Kontrolou třídní knihy, třídního výkazu, protokolů o komisionálních zkouškách a písemných
maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury bylo zjištěno, že všichni přihlášení žáci byli
oprávněni konat ústní maturitní zkoušku v daném termínu.
Hodnocení znalostí žáků bylo objektivní, přiměřeně náročné.
Zkušební komise
Jmenování předsedy a členů komise i složení komise odpovídala požadavkům § 22 odst. 2 a 3
písm. c) a § 23 odst.. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
V průběhu zkoušek byli stále přítomni všichni členové komise podle uvedené vyhlášky. Komise
vytvářela pro zkoušené žáky klidné prostředí bez konfrontací a stresu. Zkoušející
a přísedící spolupracovali a zkoušené žáky vedli k podstatě věci. Předsedkyně zkušební komise
zajistila řádný průběh zkoušek.
Klasifikaci schvalovala zkušební komise v závěrečném hodnocení, přihlížela k hodnocení
písemných prací z českého jazyka a literatury. Žákům byly výsledky oznámeny v týž den po
závěrečném hodnocení zkušební komise.
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Dokumentace zkoušky
Veškerá povinná dokumentace pro realizaci maturitní zkoušky byla k dispozici, je řádně
vedena na předepsaných tiskopisech SEVT - protokoly o maturitní zkoušce, protokoly
o písemné maturitní zkoušce, písemné maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce,
třídní knihy, třídní výkazy, protokoly o komisionálních zkouškách.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ












Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
ze dne 8. 2. 2000 čj. 12 211/2000-21
Protokoly o maturitní zkoušce třídy 6. B za školní rok 1999/2000
Protokoly o písemných maturitních zkouškách z českého jazyka a literatury třídy 6. B
Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury třídy 6. B
Témata písemných maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a témata ústních
maturitních zkoušek všech maturitních předmětů
Protokoly o komisionálních zkouškách ve třídě 6. B za školní rok 1999/2000
Třídní výkaz a třídní kniha uvedené třídy
Učební plány, učební osnovy
Přehled prospěchu třídy 6. B za 2. pololetí školního roku 1999/2000
Harmonogram maturitních zkoušek, obsahující jména zkoušených a jména všech členů
zkušební komise, čísla témat pro losování
Jmenování člena zkušební komise čj. 1013/DJ/2000 ze dne 10. 3. 2000
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ZÁVĚR



Maturitní zkoušky probíhaly v klidné atmosféře, hodnocení výkonu žáků bylo
přiměřeně náročné.
Všechny potřebné materiály a podklady pro realizaci zkoušek byly k dispozici.

Maturitní zkoušky konané v 1. termínu (květen 2000) byly pečlivě připraveny a probíhaly
v souladu s požadavky vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb.
Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu
Razítko

Školní inspektoři

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

Mgr. Hana Řeháková

Řeháková v. r.

V Praze dne 6. června 2000
Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 9. června 2000
Razítko

Štěpánová v. r.

RNDr. Iva Štěpánová

Podpis ředitelky

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
g

Stupeň

Plní, je v souladu
Neplní, není v souladu

Širší slovní hodnocení
Dodržuje, proběhla v souladu
Nedodržuje, neproběhla v souladu
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Školský úřad Praha 8
Zřizovatel MŠMT ČR

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2000-06-22
2000-06-22

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
010 956/00-5090
010 957/00-5090

Připomínky ředitele(ky) školy
Datum
---------------

Čj. jednacího protokolu ČŠI
----------------------

Text
Připomínky nepodány

Inspekční zpráva - str. 5

