
Česká školní inspekce
Pražský inspektorát

____________________________________________________________________________________________________________

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Čj. ČŠIA-561/13-A

Název právnické osoby 
vykonávající činnost školy:

 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Sídlo: Postupická 3150, 141 00  Praha 4

IČO: 60459085

Identifikátor: 600 005 089

Právní forma: Příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Josefem Tomkem, ředitelem školy

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01  Praha 1

Místo inspekční činnosti: Postupická 3150, 141 00  Praha 4

Termín inspekční činnosti: 2., 21. a 22. května 2013

Předmět inspekční činnosti

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných 
školních vzdělávacích programů, poskytovaného školou podle § 174 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na zajištění 
podmínek a průběhu společné části maturitní zkoušky organizované podle § 78 a 78a 
školského zákona.

Inspekční činnost byla vykonána na podnět podle § 174 odst. 5 školského zákona.

Posuzovaným obdobím je jarní termín maturitní zkoušky 2013.

Aktuální stav školy

Zřizovatelem školy Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 je Hlavní 
město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2. V souladu se zápisem do rejstříku 
škol a školských zařízení škola sdružuje gymnázium a školní jídelnu a realizuje následující 
obory vzdělání:

 79-41-K/41 Gymnázium –  denní forma, délka vzdělávání 4 roky (od 1. 9. 2009)
 79-41-K/601 Gymnázium – denní forma, délka vzdělávání 6 let, dobíhající obor
 79-41-K/61 Gymnázium – denní forma, délka vzdělávání 6 let (od 1. 9. 2008)
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K 30. 9. 2012 se ve škole vzdělávalo 586 žáků ve 12 třídách šestiletého studia a 8 třídách 
čtyřletého studia, z toho 22 žáků cizinců a 28 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
(dále SVP). Podle individuálního vzdělávacího plánu uskutečňuje vzdělávání 25 žáků, 
z toho 
5 žáků v maturitních ročnících. Kapacita školy je naplněna na 91 %.

Realizaci vzdělávání zajišťuje 42 (přepočtený stav) pedagogických pracovníků, většina 
členů pedagogického sboru se zúčastnila organizace maturitní zkoušky v jarním termínu 
2013.

K maturitní zkoušce (dále MZ) v jarním termínu bylo přihlášeno celkem 116 žáků. Z toho 
ve společné části bylo přihlášeno k anglickému jazyku 52 žáků, matematice 62 žáků, 
a německému jazyku 1 žák. Jeden žák neukončil úspěšně 4. ročník a nebyl připuštěn k MZ. 
K nepovinné zkoušce z matematiky se přihlásil 1 žák.

O přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ zažádali 3 žáci.

Materiální podmínky potřebné pro naplňování školních vzdělávacích programů jsou 
na velmi dobré úrovni.

Hodnocení podmínek a průběhu společné části maturitní zkoušky

Ve školním roce 2012/2013 si žáci tříd 4. A, 4. B, sexta A a sexta B zvolili v přihlášce 
k MZ v rámci společné části MZ dvě povinné zkoušky (z českého jazyka a literatury 
a matematiky nebo cizího jazyka vyučovaného ve škole) a maximálně 2 nepovinné 
zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy. Volbu provedli na základě 
interního dokumentu Evaluační projekt MZ2013 ve školním roce 2012/2013.

Písemné zkoušky, tj. didaktické testy a písemné práce z českého jazyka a literatury, 
matematiky, anglického a německého jazyka byly realizovány podle jednotného 
zkušebního schématu písemných zkoušek společné části MZ v jarním termínu školního 
roku 2012/2013 od 2. 5. do 9. 5. 2013. Ústní zkoušky společné části MZ proběhly od 20. 5. 
do 24. 5. 2013

Dne 2. 5. 2013 byla inspekční komise přítomna průběhu didaktických testů z matematiky. 
Ředitel školy, školní maturitní komisař a zadavatelé plnili povinnosti stanovené právní 
normou. Průběh didaktických testů byl zaznamenán v protokolech o průběhu MZ 
v učebnách. Počty žáků v učebně, kontrola jejich totožnosti, způsob rozsazení, povolené 
pomůcky a časový harmonogram byly dodrženy. Veškerá předání a uložení dokumentace 
byla zaznamenána v záznamech o předání a o uložení zkušební dokumentace. MZ konané 
formou didaktického testu a písemné práce byly neveřejné. Účastnili se jich žáci, kteří 
zkoušky konali, zadavatelé, školní maturitní komisař a členové inspekční komise České 
školní inspekce. Podmínky a průběh didaktických testů byly v souladu s příslušnými 
ustanoveními školského zákona. 

Z celkového počtu přihlášených 116 žáků tříd 4. A, 4. B, sexta A a sexta B konalo dílčí 
zkoušky společné části MZ formou didaktického testu 115 žáků, kteří úspěšně ukončili 
poslední ročník středního vzdělávání. Zkoušky z českého jazyka a literatury konalo 115 
žáků (z toho 63 žáků 4. ročníku), z anglického jazyka 52 žáků (z toho 41 žáků 4. ročníku), 
z matematiky 62 žáků (z toho 23 žáků 4. ročníku) a z německého jazyka 1 žák 4. ročníku. 
Nepovinnou zkoušku z matematiky konal 1 žák.
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V příslušném zkušebním předmětu byl zkouškami společné části MZ ověřován rozsah 
vědomostí a dovedností stanovený ministerstvem v katalogu požadavků zveřejněném 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Dílčí zkoušky společné části MZ konané ústní formou byly veřejné.

Společnou část MZ v jarním termínu vykonalo úspěšně 110 žáků, kteří vykonali úspěšně 
všechny povinné zkoušky.

Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského 
zákona

Škola zabezpečila na požadované úrovni personální a materiální podmínky ke konání 
společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2012/2013.

Ředitel školy jmenoval dostatečný počet zadavatelů (23) a hodnotitelů pro zajištění 
průběhu společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 
2012/2013.

Závěry

 Škola zajistila podmínky pro ukončování studia ve společné části maturitní zkoušky 
na požadované úrovni.

 Společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 
2012/2013 proběhla na požadované úrovni.

Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo

1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 
schválená usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 
s účinnosti dnem 1. 4. 2011, ze dne 23. 3. 2011 

2. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení pod čj. 25 250/08-21 ze dne 15. 12. 2008, s účinností od 1. 9. 
2009 (nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 650)

3. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení pod čj. 4638/09-21 ze dne 27. 2. 2009, s účinností od 1. 9. 2009

4. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení pod čj. 19 306/08-21 ze dne 24. 9. 2002008 s účinností od 24. 9. 
2008 (zápis ředitele školy)

5. Sdělení MHMP pod čj. S-MHMP 1366325/2012 ze dne 25. 10. 2012 
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6. Jmenovací dekrety předsedů zkušební maturitní komise pod čj. S-MHMP 
62220/2013/1 až 4 ze dne 18. 2. 2013 na dny 20. 5. až 24. 5. 2013

7. Jmenování ostatních členů zkušební maturitní komise ředitelem školy pro třídy 4. A, 
4. K a 4. F, sexta A a sexta B ze dne 1. 3. 2013

8. Přehledy zkušebních komisí pro předměty ze dne 22. 3. 2013 pro třídy 4. A, 4. F, 
sexta A a sexta B

9. Protokoly ke společné části maturitní zkoušky pro jednotlivé učebny včetně 
prezenčních listin žáků (např. matematika – didaktický test a další)

10. Seznamy žáků a rozdělení do tříd při společné části MZ na dny 2. 5. až 7. 5. 2013

11. Portfolio Jmenování hodnotitelů nebo zadavatelů pro společnou část maturitní 
zkoušky v jarním zkušebním období roku 2013 (obsahuje čísla a názvy certifikátů,
datum vydání, datum seznámení se jmenováním a podpisy 24 pedagogických
pracovníků)

12. Osvědčení zadavatelů předmětu matematika v učebnách sexta A a sexta B, 4. F a PA 
a náhradních zadavatelů 

13. Portfolio s osvědčeními hodnotitelů k jednotlivým zkušebním předmětům

14. Přihlášky žáků k maturitní zkoušce pro školní rok 2012/2013

15. Seznamy přihlášených žáků k maturitní zkoušce – Evaluační projekt MZ2013 (interní 
dokument školy) ve školním roce 2012/2013

16. Jmenné seznamy žáků v učebnách při společné části maturitní zkoušky ve školním 
roce 2012/2013 

17. Vnitřní předpis č. 02/2013 Ověřování povolených pomůcek pro maturitní zkoušky ze 
dne 20. 4. 2013

18. Třídní knihy tříd 4. A, 4. F, sexta A a sexta B vedené ve školním roce 2012/2013

19. Třídní výkazy tříd 4. A, 4. F, sexta A a sexta B vedené ve školním roce 2012/2013

20. Posudky 3 žáků se SPUO (specifické poruchy učení a ostatní) ze školského 
poradenského zařízení ve školním roce 2012/2013

21. Maturitní témata z jednotlivých předmětů ve školním roce 2012/2013 signovaná 
ředitelem školy a předsedy předmětových komisí

22. Portfolio pracovních listů ke společné části MZ z českého jazyka a literatury ve 
školním roce 2012/2013

23. Seznam literárních děl žáků (sexta A) z české a světové literatury k ústní zkoušce 
z českého jazyka a literatury ve společné části MZ z března 2013

24. Zápis z jednání pedagogické rady ze dne 23. 4. 2013

25. Protokoly o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáků ve 
třídách 4. A, 4. F, sexta A a sexta B
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Poučení

Podle § 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu 
inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné 
připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 
683, 160 66, Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-
podatelnu csi.a@csicr.cz s připojením elektronického podpisu/výše uvedenou adresu, 
a to k rukám Ing. Jaromíra Zehnala, ředitele inspektorátu.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce 
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo 
školském zařízení, jichž se týká, a v Pražském inspektorátu České školní inspekce.

Složení inspekční komise a datum vyhotovení inspekční zprávy

V Praze dne 19. 6. 2013

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

Mgr. Soňa Samková, školní inspektorka   

                                                     Soňa Samková v. r.

Ing. Petr Hradecký, školní inspektor

                                                     Petr Hradecký v. r.

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

V Praze dne 26. 6. 2013

(razítko)

Mgr. Josef Tomek, ředitel školy            Josef Tomek v. r.
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Připomínky ředitele školy

D. m. 2013 Připomínky byly/nebyly podány.




