
centUm prc zjiit,ován vÝsIedkŮ vzdé|áváni
HoL€šovice tr : +.]l221 507 507

Č ) : c46\/B/2D14/Ř

odpověd'ňa 
'ádon 

. poskYhut' infoífiací vt vě.i podivňého průběhu maturitní zkouškv *UdénlkY
k|ámskévirv v Ú*ínad Laběm

na úVod ňého vyjádřeni mi dovole pár,ákonný.h uý3noveni V. vĚt]' kteÍé osvěllmá násled!]ici
žPVtsie žádoí neni žádosti pod e ,ákoná č 106/1999sb, o svobodnéň

plGlupu kinfoÍma.im, nelroťnéobÝhuje povinné íáéžton, Přeío 5e neuchý|iň jen ktofiúo pÍonÉmU
kon9tatovániaodmítnuliapoku5iň5eVňiřemněpři5ušeji.ičVfiřemnědonJpnýchnforňaci'navášP
dďay, s ýýjmko! 1Ě.h'iPž obÝh!]ipřiišný emo. oná|nipod|eil, odpovédét

Ne]pne plo upře5néiiuýaioveniodíavce (])a odíaV.e (5]q 30 úkonai 56r12004sb, o předškoniň,
íném a]iném vzdÉráVáil(dďe jen šlolský zá|Ói)' v p *ném znéni' rFré

ýýne,uje o&obíÓn c.^ta pÍo zjšloýáiivýs|edků vzdé|áVáni(dá|e ]en centuň)' réhÓžjsPm iediteem

a) phpÍoýÚje kotolÓq| o ,aÍ]óĎÍ zkaÚšék společré části hatu,nni zkoušk'
b) zajišťoj2 vÝrobu zodóni zkaušek 

'palečné 
čdsti no|u|nni zkaušky o j2jich di!tib,.! dÓ škal,

t) ÓznoiÚ]? zallóni zkoÚšek spal"čné čóýj not!|]ťni zkaÚšky neba jejnh ýi n hÍaÍnfu ý2ieině

d) zojiýuje zpraLavori o Gntólni vyhadnoLeni vÝsledků zkaušek spÚléťhé č|jýi natu|kni zkoÚšky' s
Vý]inkaÚ dilčich zkÓušék kÓnrnkh [amou piseňné prá.2 z českého jflyk. . ]nerotu|ý o dlči.h
zkoušek kóncný.h lomou Btni,

?) ,ú]ištuie odbÓlra, píipralu pellaqagnký.h p|úNnkŮ ÚtPnýLh í?ditelen škaly kodba|né piiproýě p|Ó

výkan Íurke za|lolotel", konÉoie
fl zajrš|Úje kanani zkÓÚšék ÓVěřuiieÍ.h znalasl póvnkh piedpisÚ Úp|oÝuinieh ÚÍqoĎnod, Óbsdh d p|ůbéh

q) vydávó pedoqoqkkýn pnÚvnikůn, kteii úspěšně vykonali zkaÚšku padle pisnene |), asÝědčědi Ó
způsÓbiloýi k likÓr u Íuhk@ zoddÝotéIe, kúÉoiě r.bÓ hÓdnantPle,

h) jnenu]e kú6oie o hodnadtele pisennýth pnei z.i,ihojazyka d odněňuje )2,

l je zpnrcvúelen'", kgÉtu padk adýdte 1,

]) je spÁ!Gň'' ftq6ÚÚ pedagrqi(kÝeh pfucavnikÚ ap|óvrěrÝth k vÝkanu f\nk.e kanisaie, zaí1ovotele a
hadnotkele| rcgjst absahuje Íoké fudnó či'la pedoqo4kkých p|aúVniků, o nebyla lj radné čkla
přillě]ena, jnéna o píijneni o dúÚ



l 5 ) R.dn.l škÓly,e]ňéra
a) adpNidó n njišrěni pallnhek pra řódný p|Ůběh notuitni zkaušky Vé škÓle,
b) lfrénuie hÓdnÓtíkle píýdhýth pruci z čďkého jayko c |ítentur| o |odavarel.,
t) inenýje čleňy zkušebni nat!,nnÍ koňise, Ýy]ňo j.]ÍhÓ předsedy o
d) ndvrhuje pedogogkké p.dtavniky, kteři adba|na! pÍipravU pro výkan ÍÚnkce

zodovatele, koňkoie neba hÓdrÓÚtele pÓdle Ódýov.e 3 pisn e)

ccntÍum pro zjišt'ováni výs|.dků vzdě|ávani

oÍmou sP Vnts h !]e ,e]néna odíáv{ 11]a odsbw. {,)q 30a lko slého

ňíÚÍrh' zkÓ!šky Žřesrého ja,yra á itďdÚy Upr lie
o blišich podmin|ách ukonřováni v,dé áVáni Ve nř€dni.h

11) Dil.i *ouško kanonó Úshi ÍaÍnou a zkaušky prcÍilavé čó4r natuIitni zkaušky se kanoli pied
zklsebni natu||ni kanai' zkušeb
pÍovi.etiid neba lice aborů lzdélóni, pokud se žóLivdělóVoiive ste]hé skupihé obarů Ýzdě]óni čleren

řipddě dilči ,kÓuškÝ spÓlečné .óni kononé ústni Jo|noÚ toké hÓdnÓÚtelé
dilčich ,ka!šek kanlnÝ.h ústni Íamú Členen zkÚabni natu|ihi koňke nůže být jnenovón ,avÉž
allbďnik z pnre' z vysoké neba vyšš

t2) Piedseda zkÚšebni nat,,jhi kanise zabezpečuje iódný pn1běh ťó4r natu|itni ,kaýšky kanoné pied

PEVd|a plúběhu úíni,louškY spo|ečné čáí
ze]ménts odítsVe. ! 6!,yháikyi 17712009 sb,
ško|ách ňď|ritnizkouškou 1dá é]énVyh áika)

l1)Úýri zkÓuško ze zktšebriho předhětu český jozyk a liteúturo tdó réjllaP E njnut piipfuÝa
k ústní zkoÚšee tvó 20 ninut

12) Plo |j'tni zkoušk! společné čá'ti iedhěl ška]ý vsoulodu skordkgen požadaúú lanovi o
zpiktupni žókůn do 30' zóíi školniho íok!, v něň' se hotui|nl zkÓuška konó, ško].i sezndn neifréně 40
]ibáúi.h děl. skolni sďndn ]. platný pro ionj o podziňní .k!šebnj ob|lobi nósledujici pÓ jeho

l') ze školního ýndfru ]heá Ith děl žák piipíoú Padle krité|ii p|o výběr zodóni ústni ,ko,šký

'poléčné'čósti 
podle kztologu vl"*ni seznon m hďáhich děl' zók rdévzdó ýlost.i sezndn ředitell škrly

do 31, biand pÍo jdhi ,kušébni období o do 30, čďna No pod|inni *ušební .b.1obí' Něodéýzdá.li žák
do stanovďého doto ý']o'tní sěn.n liteňhich da' ]6uje si u ,koušky z pfu@ql.h lis|ti ke všm dilůh
obýže.ýn ve ško|.iň sdroňu lirďáínith dél' h.díful školy zoikti ptrúhí lisý pra žóky I dilún z iéiich
v].nnkh aznoňů lirerórnich děl.

la)ProLavnilktjetvařenvÝóatkeňzÚňěleekéhote\tu,vÝórtkehzne

ls)R.Í]n.l škaly nůže Ýyužn jiŽ lylloiený pro.ovri tst I ndb|dky pro.avnith listi cenťíd' cehtun
zpi ctLpni ou óvně nýn Úžilotelůň nobidku pra.avnith listŮ proýie dn ú lin inJornočn iha syýé n ! ceňto o
toĎ?]pÓzděidÓ 3a zóii škÓlnihÓ rÓku.v něhž še atu,iťnizka!škakoňd

16) Pra u*ni zkaušku špolečné čósti 9 žók lasuie pied zkušební notÚ.tni kohÉi čbla p|oLovniho lÉť!
ý jednan drl nelze lŤavot dlokrót pÍocavni ljst ke ýejnénu tteňninu dilu) v tokovén připodě žók lÓsU]P
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oo'"'i' Ío 1d|P |dl |5'e 
^idd'ó 

| k|ru''!

1) Neii znepokoju]ici' že 5 ltudenl|á Vytáh: opÉt ne]nou otázku? Neňěá být tato otázka pi opravné

Jz Etú)rae Ópokovóni sťejnéha p,acaýniha listu |ste]né )keÍáÍni dilÓ) iéši, iok jP ovedera Úk, odýavec (6)

' 
6 vyhlóšky tok, že zrkDzuje 16avóni sfujnéha pra.avníha lktý dvak|ót ve ně]nÝ den, stotjsticky nehe ťedY

výÓuat, že sižókpiiap|ané zkolkeÝý6uje íe]nÝ proLavnilbt ze svého s.zhoňu 2a likrórni.h děl

4 V přip:dé, že s VyUiqhjm neby 3 paniřed b k: j: od rcru 2011/12 spokojents, pÍoi neIoná a? Pločje
tsž nyn' nspokojená? Byla cdy ziejmĚ dosUd spoko]ená' pok!d bychoň vy ouč | íé*hopnon?

)z odpÓvéď hr tértÓ dotd1 bÝ z ňé ýfun| byld č,|ó spekuldte'

9) (dyby by|svyučuji.im ýážněišiprobém' rcnusea ho pře.e n..hál uřil řtVfrý rcÉnikts zko!še' u
ňaluÍrIy mohI někdo jrný? Neniodpovědnoíi pani ředteIky, kdo utia ločnik a ,kouši u fialuril?
Neusv.Ádiuje samts sebe ze své neíhÓonoý' potažío houpoíinápsď do Vylýkeiho dopa' co ý
mĚo íljl o dvá ÍÓky diive?

)l zd? plotí, že hadr aÚte Ie úý ni zk.tšky jnenÚje ie dke] škaly

4) Nengse pRol^iÓdpovědioý předseda komÉe, lterý musibýt pÓdep9ný pod ,pÍáVoÚ pÍo škosrý
úřad?NeiitoponěkudpřiišpochybenirVů ]ednémďUt|iotázcé?

)z Ana v raBoht Úýonaveni 
' 
30 niňatu|iťni koňise zdbezpeat iódnÝ

1) NkdPisem sP nedofet'.o konkÍétné pani řPdtek; ŽkoJše]i.iňu Vytýká á za.hyby při maturtni
zkÓušce? Bya přitÓňna ce á lonise a h aýně dedseda ňáluÍitn'komÉe, který za vie.hio odpovidá?

)z: Ťento dota, ie paÍieba sněiavot no škalÚ nebo na ČŠl s žddaii a p|oÝěíěri škutěčnani

6) NeniV ÍozporÚ se:áronem úkto anu oVď mďul tiiŽloušku á obEtem provén opEvno!?
)z Pallle odýav@ ()) 5 2 lyhl|nky pldti, že: ,,vjo|nin ,kuíebnin obdrbí se natuÍitni zkau|ky koraii

od 1 .ó|.ÍdÓ 2a zóii, a nóVozně padle
adstov.e p) plati, koň n.éha, Ž.: "Dilči zkouškÝ špÓ|ečné čó4) natuIiťni zkaÚšk'r' kÓhrné Íarnoj ÚsÍni

anisi ldóle jer ,,ústn] zkaýško Špolečné ióýf) se konoji a!] 16 kvétna do
dýote P) 5 3 vyhlóšky' že: -ÍďniA| padle 

' 
2 Ódst' 3 až 7 isoo p]atné )

pra vyk@óni ap vré o nóhr1dni zkoošky " zvýie Ůedenéha Edy vyplývá, že konóni nóhrddni zkoušk|
V jinén rerninu je v nzpoÍU se zókÓn.n, jědró ]i se Ó zkÓušku spole.né .óýj natÚ ni zkaušky o deide4 o

7) Nemá iedite šro|y poÚze 
']illov* 

podm'nky plÓ VykÓíá^' ňďU
bkto obřtem naiidt opEvnou fiďulÚi ?lo!šku' pokud Vůbe.? Nezne!ž]la pani iediteká ýé

)z: Pownraýi ředi(ele škaly jsaÚ sbnNeny v o|lýarci ts) 
' 

3a trotskéhr zókano (vjz vÝše). lak ýyplýýó
zdist!Ý kbadt 6), pra společnau čaý ňdtu|nri,kÓušky plati, ž? te,niny pro kanóni nóhÍodnich l
Óp|dýhý.h ,kÓuš.k stanÓýUje ýyhlóška kanóni zka!šky spalečné čóa) hotÚ.tri zkaušky v njnařddňén
terninu n|)že naibn prÚzP ielli
s DlliovLen |4 ) š 46a vlhldškÝ'

3) ]aré]eíaŇVrskopiedsedym: zde.roskýúřad?



centl!h plo zjišťování výs|€dk|) vŽdě|ávání
lan|oÝ.ova 9rr16r' 17000 pÍai]a 7

)z: rab atózko ie spÍše no kÍoiskÝ Úřad neba no ČŠ| zdokunentú, k|eft ňó cěhttn k dkpDzi.j, nehe

9) Kdo by zkoušeji.ia k'lo by piedseda ma|uři|nikomise? Kdya kdé sé haluritni zkoušká ,novu koná|a?
By a snád us|Utéčíéná be, dÓk adovánl pisefrnýňi dokumentyl Může být Ě lo iI se hánivinen pouze

)z: ceitrun nQvjduk čkny *ušebni noÍurjtni kanise' Podle pfutakalu se zkouško kon.1o 30, 6' 2014
aÚlzko v,ry, je ÓtóžkÓu no gÓud,

10)NanepokojJie vá5' že pouhý jeden čoýěk se ĚchovaI násinřky, arogantně, hrubě, primitvně a
vl€.hny odpovědné organE.e zákon. a ýý.h pÍavomo.i, nekonaji a

*to zbabě e aine.hoví Vě!šila
odpovědný.h] Patisi!nad lýÓ dÉhé innituce a úřády občané pro1o, aby se,á|oný nedodr'ova|y á
bá|y sé *á eViceÓ sýé děliajej]ch budoucnoí a budoucnost Žeňě?

Jz: ofrlauvófr se' ole na enotivné ]aděné Ótózky fiÓhu ÓdpÓvidot poÚze jDka sauk,anó asaba. ]aka iedilel
centa vós Uiiš|uji' žP ceúruh p|ip|dluie d íedlizÚje ty čóýi frotuhtni zkÓušky, za ktPÉ adpovidó, v saulodu
s plÓtnÓu lěqislorivÓu d s do mólni snoha! o lavnaElné podninky pÍa všechry datčehé'


