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Č e s k á    š k o l n í    i n s p e k c e

Č. j. 042-160/98-002166 Inspektorát č. 04-Plzeň 
Signatura:md2ws202.doc Okresní pracoviště Klatovy 

INSPEKČNÍ  ZPRÁVA

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

Gymnázium, Sušice 

Fr. Procházky 324, 342 16 Sušice

IZO: 000077003

Ředitel školy / zařízení: Mgr. František Březina

Zřizovatel: MŠMT ČR

Příslušný školský úřad: Školský úřad Klatovy

Termín inspekce: 16. září 1998

Inspektoři: Mgr. Karel Křenek, Mgr. Karel Nováček

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:

Vyhláška MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., maturitní otázky 
z jednotlivých předmětů, třídní výkazy, maturitní protokoly, 
časový rozpis maturitních zkoušek

ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

1.  Hodnocení podmínek, v nichž maturitní zkouška probíhá
Maturitní zkoušky byly připraveny s patřičnou vážností. Výzdoba třídy nevybočovala nad 

rámec normálu. Během maturitních zkoušek byly dodrženy potřebné psychohygienické 
podmínky, mezi zkoušenými žáky a zkoušejícími členy maturitní komise panovala přátelská 
atmosféra. Vzájemný dialog byl veden konstruktivně, doplňován vhodně volenými pomocnými 
otázkami. Náročnost na žáky ze strany zkoušejících odpovídala danému typu střední školy.

2. Obsah maturitní zkoušky vzhledem ke vzdělávacímu programu školy a profilu 
absolventa

Opravnou maturitní zkoušku konala jedna žákyně z dějepisu. Dva žáci se podrobili celé 
maturitní zkoušce v náhradním řádném termínu (zdravotní důvody - 1 žákyně, neukončený 
poslední ročník studia - 1 žák)

V českém jazyce žáci měli možnost volby otázky z 30, dějepisu z 30, anglického a 
německého jazyka z 25, základů společenských věd z 25, matematiky z 30, informatiky a 
výpočetní techniky z 26 témat tak jako v květnovém termínu.
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3.  Posouzení znalostí či výkonu žáka
Žákyně při opravné zkoušce z dějepisu prokázala dobré znalosti. Její celkový projev byl 

hodnocen známkou dobrou. Žákyně konající celou maturitní zkoušku -prospěla
s vyznamenáním-, zbývající žák -prospěl-. Vyjadřovací schopnosti a kultura projevu 
zkoušených odpovídala jejich schopnostem a dovednostem.

4.  Hodnocení a klasifikace žáků
Klasifikace a hodnocení výsledků žáků odpovídala úrovni jejich vědomostí a dovedností 

v daných maturitních předmětech na gymnáziu.

5.  Dodržování právních předpisů
Vyhláška MŠMT ČR č. 442/91 Sb. - o ukončování studia ve středních školách a učilištích 

-byla dodržena. V kontrolované povinné dokumentaci nebyly zjištěny nedostatky.

ZÁVĚRY

Maturitní zkoušky proběhly bez závad.

V Klatovech dne 16. září 1998

razítko

Podpisy inspektorů: ved. týmu Mgr. K. Křenek

členové týmu .Mgr. K. Nováček

Přílohy:Nejsou.

Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne 18. září 1998......

razítko

    
     

      podpis ředitele školy       Mgr. F. Březina
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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/ 
odeslání zprávy

Podpis příjemce nebo č.j. 
jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel: 98-09-21 042 161/98-002166
Školský úřad: 98-09-21 042 162/98-002166
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