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PŘEDMĚT KONTROLY 

Státní kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů prováděná ve smyslu § 18 
odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola byla zaměřena na: 
1. dodržování ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
2. dodržování ustanovení § 8 odst. 2, 3 a 4, § 10 odst. 1, 5 a 6, § 10 odst. 3 ve znění § 9 odst. 

3, § 20 odst. 1, 2, 3 a 5 a § 25 odst. 2, 12 a 14 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování 
studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, při maturitních 
zkouškách žáků třídy 8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné konaných ve 
školním roce 2003/2004, 

3. vedení povinné dokumentace podle § 38a odst. (1) písm. f) zákona č. 29/1984 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ ________________  

1. Rozhodnutí MŠMT č. j.: 11 035/2002-21 ze dne 14. ledna 2002, kterým se mění zařazení 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 13. září 2001 

2. Třídní výkaz třídy 8. B (školní rok 2003/2004) oboru 79-41 -K/801 Gymnázium -
všeobecné, studium denní, délka studia 8 roků 

3. Učební plán gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice 
4. Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury žáků třídy 8. B oboru 79-41-K/801 

Gymnázium - všeobecné ze dne 15. dubna 2004 
5. Protokol o písemné maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8. B ze dne 15. 

dubna 2004 
6. Protokoly a výkazy o ukončování studia žáků třídy 8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium -

všeobecné ve školním roce 2003/2004 
7. Témata písemných maturitních prací z českého jazyka a literatury pro školní rok 

2003/2004 
8. Témata pro ústní maturitní zkoušky třídy 8. B (školní rok 2003/2004) oboru 79-41 -K/801 

Gymnázium - všeobecné z předmětů český jazyk a literatura, matematika, fyzika, 
německý jazyk, anglický jazyk, základy společenských věd, dějepis, chemie, estetická 
výchova - hudební, estetická výchova - výtvarná, biologie, zeměpis a deskriptivní 
geometrie 

9. Jmenování členů maturitní komise - 8. B ze dne 8. března 2004 
10. Harmonogram ústních maturitních zkoušek - třída 8. B, šk. rok 2003/04 
11. Písemné oznámení žáků 8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné o volbě 

volitelných předmětů maturitní zkoušky (odevzdáno v průběhu prosince 2004) 
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KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ Z OBLASTI PODMÍNEK A PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ 
A VÝCHOVY 

1. Kontrola byla provedena v gymnáziu. Žáci 8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium - 
všeobecné, délka studia 8. roků, ukončovali své studium maturitní zkouškou. 
Studium žáků třídy 8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné bylo ukončováno v 
souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Kontrolou třídního výkazu třídy 8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné bylo 
zjištěno, že maturitní zkoušku konají žáci, kteří v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 
vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, úspěšně ukončili poslední ročník 
studia. 
Maturitní zkouška v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, obsahovala zkoušku z českého jazyka a literatury, zkoušku z 
cizího jazyka a zkoušku z dalších dvou volitelných předmětů. Volitelnými předměty byly 
ředitelem školy v souladu s učebním plánem a ustanovením § 10 odst. 5 vyhlášky č. 
442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveny matematika, fyzika, německý jazyk 
(druhý cizí jazyk), anglický jazyk (druhý cizí jazyk), základy společenských věd, dějepis, 
chemie, estetická výchova - hudební, estetická výchova - výtvarná, biologie, zeměpis a 
deskriptivní geometrie. Celkové hodinové dotace jednotlivých volitelných předmětů činily 
v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 a § 25 odst. 4 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, nejméně 4 hodiny, s výjimkou cizích jazyků, jejichž celkové dotace 
činily 12 hodin. Žáci třídy 8. B v posledním měsíci roku 2003 svému třídnímu učiteli v 
souladu s ustanovením § 25 odst. 2 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
písemně oznámili, které z volitelných předmětů maturitní zkoušky si zvolili. 
Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury byla v souladu s ustanovením § 10 odst. 
3 ve znění § 9 odst. 3 stanovena 4 témata, z nichž si žáci jedno zvolili. Protokol o písemné 
maturitní zkoušce ze dne 15. dubna 2004 dokládá, že vypracování písemné práce trvalo 
žákům nejdéle 240 minut. Výsledky písemné práce byly žákům oznámeny před zahájením 
ústních zkoušek. 
Před zahájením ústních zkoušek dne 24. května 2004 se žáci třídy 8. B v souladu s 
ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nezúčastnili vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů. 
Počet témat pro ústní ověření jazykových a literárních znalostí z českého jazyka a 
literatury, cizích jazyků a volitelných předmětů byl v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 
ve znění § 9 odst. 3 a § 10 odst. 6 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
stanoven v rozmezí 25 až 30. 
V den kontroly, 24. května 2004, probíhaly maturitní zkoušky třídy 8. B oboru 79-41-
K/801 Gymnázium - všeobecné veřejně a podle časového harmonogramu. Všichni určení 
žáci se dostavili a žádný z nich si při zkoušce nepočínal nedovoleným způsobem. 
V průběhu ústní maturitní zkoušky byla v jednotlivých předmětech dodržována doba 
určená na přípravu ke zkoušce (15 minut) a délka zkoušky (nejdéle 15 minut). Žáci 
nelosovali dvakrát stejné téma. Tím byla dodržena ustanovení §10 odst. 6 a § 25 odst. 12 a 
14 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Při maturitní zkoušce konané v den kontroly (24. květen 2004) byli žáci třídy 8. B 
klasifikováni na základě návrhu jednotlivých zkoušejících. Zkušební komise schválila 



klasifikaci žáků hlasováním. Do celkového hodnocení (prospěl s vyznamenáním, prospěl, 
neprospěl) byla započítána klasifikace z jednotlivých zkoušek. Celkové hodnocení 
maturitní zkoušky, včetně hodnocení z jednotlivých zkoušek, oznámil předseda zkušební 
komise žákovi v týž den, kdy žák zkoušku ukončil. Tím byla dodržena ustanovení § 20 
odst. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Organizace, obsah, průběh, klasifikace a celkové hodnocení maturitní zkoušky ve třídě 
8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné (školní rok 2003/2004) byly ke dni 
kontroly (24. květen 2004) v souladu s ustanoveními § 8 odst. 2, 3 a 4, § 10 odst. 1,5 a 6, § 
10 odst. 3 ve znění § 9 odst. 3, § 20 odst. 1, 2, 3 a 5 a § 25 odst. 2, 12 a 14 vyhlášky č. 
442/1991 Sb., ve zněni pozdějších předpisů. 

Výkazy a protokoly o ukončování studia žáků třídy 8. B oboru 79-41-K/801 Gymnázium - 
všeobecné ke dni kontroly (17. květen 2004) průkazně vypovídaly o obsahu maturitní 
zkoušky, zachycovaly průběh zkoušek, klasifikaci zkoušek a celkové hodnocení 
jednotlivých žáků. Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury byly opraveny, 
hodnoceny a klasifikovány. 
Povinná dokumentace školy dokládající průběh a výsledky maturitních zkoušek žáků 
třídy 4. A, konaných ke dni kontroly (24. květen 2004), je vedena v souladu s 
ustanovením § 38a odst. (1) písm. f) zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Poučení: 
Podle §17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, lze proti 
protokolu podat námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Pokud stanovená 
lhůta k podání námitek nebude dodržena, rozhodnutí o námitkách nelze vydat. 
Případné námitky lze zaslat na adresu: Česká školní inspekce, Křížová 22, 603 00 Brno 

V Brně dne 21. června 2004 
Česká školní inspekce 
JihomofOtíSký inspektorát 

pracoviště 
Křížová 22,603 00 Brno 

 

Kontrolní pracovníci 

Školní inspektor (vedoucí 
týmu): 

Titul, jméno a příjmení 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. 

Podpis 

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat kontrolnímu orgánu (vedoucímu 
inspekčního týmu) písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů. 

Razítko 

Za kontrolovanou osobu 

RNDr. Antonín Šerý - ředitel školy 

 

Gymnázium Jana Blahoslava 
Ivančice, Lány 2 

PSČ $6431 

Protokol o kontrole byl vyhotoven ve dvou výtiscích: 

Výtisk č. 1 pro ČŠI 
Výtisk č. 2 pro Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 

Předal:  
dne 

 

Převzal: dne 
 

 

Datum seznámení: 


