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Česká školní inspekce 
Moravskoslezský inspektorát 

______________________________________________________________________________________________________ ______ 

P R OTOKOL O KON TR OLE  
Čj. ČŠIT-1025/22-T 

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Název  Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace  

Sídlo Havlíčkova 13, 737 01  Český Těšín 

E-mail  info@gympol.cz 

IČ 62331493 

Identifikátor 600016501 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Ing. Marie Jarnotová 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj 

Místo Havlíčkova 13, 737 01  Český Těšín 

Termín inspekční činnosti 31. 5. 2022 

Kontrolované období školní rok 2021/2022 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání se zaměřením na organizac i 

a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. 
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Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole, jejíž činnost vykonává Polské gymnázium - Polskie 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace (dále „škola“), 

a to na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením 
§ 82 odst. 1 školského zákona ve věci přezkoumání průběhu a výsledku profilové části 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce žákem Ž1 
oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium v jarním zkušebním období roku 2022 
dne 5. 4. 2022. 

1. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky podle § 80 odst. 

5 písm. a) školského zákona v souvislosti s § 24 odst. 1 věty druhé vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

Zkušební maturitní komise schválila způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její 

části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení profilové části 
maturitní zkoušky, který byl navržen ředitelkou školy, před započetím konání první zkoušky 

v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedených právních předpisů. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

2. Kontrola jmenování členů zkušební maturitní komise ředitelkou školy podle § 80 

odst. 5 písm. c) a § 80a odst. 1 školského zákona a podle § 35 odst. 1 a 2 písm. a) 

a b), odst. 4 písm. a) a odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Ředitelka školy jmenovala členy zkušební maturitní komise (vyjma jejího předsedy) 
pro jarní zkušební období roku 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro třídu 
IV.B v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedených právních předpisů. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

3. Kontrola konání a organizace profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka 

a literatury konané formou písemné práce podle § 79 odst. 4 písm. d) školského 

zákona a podle § 14a odst. 1 až 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Zkouška žáka Ž1 konaná formou písemné práce z českého jazyka a literatura se uskutečnila 

v souladu s příslušnými ustanoveními výše uvedených právních předpisů. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

4. Kontrola postupu zkušební maturitní komise při hodnocení písemné práce  

z českého jazyka a literatury zkoušky podle § 74 odst. 10 školského zákona 

ve smyslu ustanovení § 80a odst. 1 věty páté  školského zákona a podle § 36 odst. 2 

věty třetí vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Zkušební maturitní komise při hodnocení písemné práce žáka Ž1 z českého jazyka 

a literatury rozhodla na návrh hodnotitele pověřeného ředitelkou školy o klasifikaci žáka Ž1 
hlasováním. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 
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5. Kontrola organizace konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením 

podmínek podle § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Žák Ž1 konal maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění uvedených 

v příloze 3 výše uvedené vyhlášky. Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky s přihláškou žák Ž1 odevzdal ředitelce školy, které bylo školou evidováno 

v informačním systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Žák Ž1 nevyužil 
v plném rozsahu časové navýšení 75 % přiznané školským poradenským zařízením 
pro písemnou práci. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

Poslední kontrolní úkon  

Poslední kontrolní úkon byl proveden 31. 5. 2022 vrácením příslušných originálů podkladů 
zapůjčených ke kontrole. 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Anonymizace žáka Ž1 ze dne 31. 5. 2022 

2. Katalogový list žáka Ž1 

3. Přihláška k maturitní zkoušce pro školní rok 2021/2022 žáka Ž1 ze dne 26. 11. 2021 

4. Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce pro školní rok 2021/2022 z informačního 
systému Centra 

5. Protokol o předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce třídy IV. B ze dne 
9. 12. 2021 

6. Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 ze dne 3. 9. 2021 s aktualizací ze dne 
6. 1. 2022 (základní informace k maturitní zkoušce) 

7. Hodnocení maturitní zkoušky 2021/2022 - způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky 

nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení 
profilové části maturitní zkoušky vč. dokladu o schválení hodnocení členy maturitní 

komise třídy IV. B. ze dne 28. 3. 2022 

8. Pověření místopředsedkyně maturitní komise třídy IV. B řízením práce maturitní 
komise při písemné práci z českého jazyka a literatury ze dne 18. 3. 2022 

9. Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka Ž1 ze dne 20. 5. 2022 

10. Témata písemné maturitní práce z českého jazyka pro školní rok 2021-2022 ze dne 

5. 4. 2022 

11. Písemná maturitní zkouška z českého jazyka žáka Ž1 ze dne 5. 4. 2022 

12. Protokol o písemné maturitní zkoušce žáka Ž1 ze dne 5. 4. 2022 

13. Vyjádření o průběhu a výsledku maturitní zkoušky žáka Ž1 - písemná práce z českého 
jazyka člena maturitní komise U1 ze dne 25. 5. 2022 

14. Vyjádření třídního učitele k průběhu a výsledku maturitní zkoušky z jazyka českého 
a literatury žáka Ž1 ze dne 26. 5. 2022 

15. Vyjádření místopředsedkyně maturitní komise třídy IV. B k průběhu a výsledku 

maturitní zkoušky žáka Ž1 ze dne 27. 5. 2022 

16. Vyjádření hodnotitele písemné práce ke známce nedostatečný z písemné maturitní 

práce žáka Ž1 ze dne 26. 5. 2022 
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17. Stanovisko ředitelky školy k předmětné záležitosti ze dne 25. 5. 2022 

18. Doporučení k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky žáka Ž1 vydané 
školským poradenským zařízením dne 6. 12. 2021 

19. Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 2021/2022 žáka Ž1 ze dne 
21. 3. 2022 

20. Čestné prohlášení učitelů konajících dohled v učebně žáka Ž1, bez datace 

21. Pověření hodnotitelé písemné práce pro zkušební předmět český jazyk a literatura 
vydané ředitelkou školy dne 4. 3. 2022 

22. Odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce členů zkušební maturitní 
komise třídy IV. platná v době konání maturitní zkoušky 

23. Jmenování maturitní komise pro jarní a podzimní období 2022 třídy IV. B ze dne 
26. 1. 2022 

24. Jmenování předsedkyně zkušební maturitní komise pro třídu IV.B, čj.: MSK 

11565/2022 ze dne 19. 1. 2022 

25. Vyjádření k hodnocení písemné práce z českého jazyka žáka Ž1 ze dne 27. 5. 2022 

maturitní komisí ve třídě IV. B 
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Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může  ředitelka školy podat proti kontrolnímu zjištění 

uvedenému v protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé , 

proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu 

o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, 

Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava, případně prostřednictvím 

datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením 

elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

 

Mgr. Kazimierz Worek, školní inspektor, 
vedoucí inspekčního týmu 

Mgr. Kazimierz Worek v. r. 

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková, 

školní inspektorka 

Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková v. r. 

V Ostravě 2. 6. 2022 

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole  

Ing. Marie Jarnotová, 

ředitelka školy 

 

Ing. Marie Jarnotová v. r. 

V České Těšíně 3. 6. 2022 


