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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
Organizace zkoušky
Opravnou maturitní zkoušku konali tři žáci čtyřletého gymnázia. Z toho jeden žák z českého
jazyka a druhý z českého jazyka, výtvarné výchovy, německého jazyka a zeměpisu. Jedna
žákyně podstoupila opravnou zkoušku ze zeměpisu.
Maturitní předměty byly v souladu s učebním plánem daného typu školy. Otázky z jednotlivých
předmětů byly dostatečně obsáhlé a ve stanoveném počtu. Losování otázek, samostatná
příprava žáků na zkoušku a samotné trvání zkoušky odpovídalo § 10 a § 11 vyhlášky MŠMT
ČR č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zkoušky probíhaly v esteticky upravené učebně a žáci měli k dispozici všechny potřebné
pomůcky. Byl umožněn přístup veřejnosti.
Klasifikace a hodnocení zkoušky
Podmínky pro účast žáků u opravných maturitních zkoušek byly splněny. O klasifikaci
rozhodovali členové zkušební komise hlasováním, známku navrhoval zkoušející. Klasifikace
byla objektivní a u všech zkoušených odpovídala jejich znalostem. Celkové hodnocení zkoušky
provedla zkušební komise podle § 20 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 sb.
o ukončování studia ve středních školách a učilištích. Předseda zkušební komise oznámil
žákům výsledky po ukončení zkoušky.
Zkušební komise
Jmenování předsedy a členů komise, její složení a činnost v průběhu maturitních zkoušek bylo
v souladu s § 22 a § 23 již citované vyhlášky.
Dokumentace zkoušky
Protokoly o maturitní zkoušce byly řádně vedeny a vyplněny. Po skončení zkoušek bylo žákům
vydáno vysvědčení o maturitní zkoušce.
VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ





jmenování maturitní komise
časový plán opravných maturitních zkoušek
protokoly o maturitní zkoušce
otázky z maturitních předmětů
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ZÁVĚR
Průběh opravných maturitních zkoušek byl dobře zajištěn. Organizace zkoušky,
klasifikace a hodnocení, jmenování a činnost zkušební komise byly v souladu
s ustanoveními vyhlášky MŠMT ČR o ukončování studia ve středních školách
a učilištích č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve vedení dokumentace nebyly
shledány závady.
V průběhu opravných maturitních zkoušek byly dodrženy obecně závazné právní
předpisy.

Školní inspektor

Titul, jméno a příjmení

Podpis

PhDr. Jiří Filla

PhDr. Jiří Filla v. r.

V Českých Budějovicích dne 20. září 1999

Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: 21. září 1999
Razítko

PhDr. Zdeněk Pouch v. r.

Ředitel školy: PhDr. Zdeněk Pouch

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
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 Strakonice,
Velké náměstí 216, 386 48 Strakonice
Zřizovatel MŠMT ČR, Karmelitská 7,
118 12 Praha1

Datum odeslání
inspekční zprávy
11.10.1999

Čj. jednacího protokolu
ČŠI
2239/99

11.10.1999

2240/99

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text
k inspekční zprávě nebyly podány připomínky
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