
2021/2022 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE  
Čj. ČŠIT-1181/22-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  Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 

Sídlo Smetanův okruh 19/2, 794 01  Krnov 

E-mail  sekretariat@gym-krnov.cz 

IČ 00601349 

Identifikátor 600016056 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Vladimír Schreier 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj 

Místo Smetanův okruh 19/2, 794 01  Krnov 

Termín inspekční činnosti 14. 6. 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 podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání se zaměřením na organizaci a průběh 

ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

 



 

2021/2022  2 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Krnov, 

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 zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí ze zkušebního předmětu Český jazyk 

a literatura, kterou konala žákyně Ž1 oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium v jarním 

zkušebním období roku 2022 dne 24. 5. 2022. 

 

1. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ředitelem školy 

podle § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona v souvislosti s § 24 odst. 1 větou druhou 

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

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

2. Kontrola jmenování členů zkušební maturitní komise ředitelem školy podle 

§ 80 odst. 5 písm. c) a § 80a odst. 1 a podle § 35 odst. 1 a 2 písm. a) a b), odst. 4 písm. 

a) a odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

3. Kontrola organizace ústní části maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu Český 

jazyk a literatura konané žákyni Ž1 před zkušební maturitní komisí podle § 79 odst. 

4 písm. b) školského zákona a podle § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

4. Kontrola postupu zkušební maturitní komise při hodnocení profilové části 

maturitní zkoušky ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura konané 

žákyni Ž1 formou ústní zkoušky dne 24. 5. 2022 podle § 74 odst. 10 školského 

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

 

 Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 


