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Školní zpráva o výsledcích maturitní zkoušky
zkušební období jaro 2017 (1. termín)
Školní zpráva o výsledcích společné i profilové části maturitní zkoušky je dokument,
jehož prostřednictvím vedení školy zprostředkuje učitelům, studentům, rodičům a
široké veřejnosti výsledky vzdělávání našeho gymnázia. Maturitní zkoušky se
zúčastnily dvě třídy osmiletého oboru s celkem 33 maturanty.
Tato zpráva vznikla z oficiálního dokumentu poskytnutého každé škole do IS Certis
(informační systém MŠMT). Pro zprávu jsme využili konkrétní data naší školy a porovnali
je s celostátním průměrem škol stejného typu (gymnázii). Ve zprávě se tedy dočtete,
jakých výsledků dosáhli naši žáci (maturanti) ve srovnání s maturanty ostatních
gymnázií.

Souhrnné výsledky MZ, jejích částí a předmětů
povinných zkoušek společné části MZ
Maturitní zkouška celkem
- černá čísla = GMVV

- červená čísla = celkem gymnázia v ČR

Počet přihlášených

33

100%

Konal

32

93,9%

ČJL

úspěšnost 78,9% / 78,2 %

ANJ

úspěšnost 92,3 % / 88,1 %

MAT

konala jedna žákyně, z tohoto důvodu nelze údaje srovnávat; údaje o MAT dále
neuvádíme

Český jazyk – rozbor jednotlivých částí MZ
Komplexní zkouška – podíl známek
Výborný

22,6% / 28 %

Chvalitebný

52,6 % / 44,7 %

Dobrý

12,9 % / 22 %

Dostatečný

0% / 2,5 %

Nedostatečný

(neuspěli 4 studenti, z toho 2 cizinci)

12,9% / 2,9 %

Pozn.: V podzimním termínu zkoušku úspěšně absolvovali tři studenti (jeden z cizinců maturitu z českého jazyka
nesložil).
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Anglický jazyk – rozbor jednotlivých částí MZ
Komplexní zkouška – podíl známek
Výborný

75,3 % / 39 %

Chvalitebný

15,2 % / 16,3 %

Dobrý

0 % / 3,5 %

Dostatečný

0 % / 0,2 %

Nedostatečný

0 % / 0,6 %

Souhrnné výsledky MZ- profilová část
Uspěli

93,9 % / 93,1 %

V profilové části jeden žák maturitní zkoušku nekonal. Z konajících žáků (v % vyjádřeno
93,9) uspěli všichni.
Závěr:
Výše uvedené údaje potvrzují vysokou až nejvyšší úroveň vzdělávání naší školy. Ač je
mezi lidmi vžitý stereotyp o nízké úrovni soukromých škol, naše gymnázium dokazuje,
že naši maturanti dosahují lepších výsledků než je celkový průměr gymnázií v ČR.
Jednoznačně mimořádně nadprůměrných výsledků dosahují studenti v předmětu
anglický jazyk, kdy získávají ve velké míře výborné, v zanedbatelné míře chvalitebné
známky. Horší hodnocení se nevyskytuje. Výsledky v českém jazyku jsou srovnatelné
s ostatními gymnázii, dokonce je úspěšnost o 0,7 vyšší, než je celostátní průměr. To
samé platí o výsledcích profilové části, kdy opět naši maturanti měli o 0,8 vyšší
úspěšnost než ostatní gymnazisté. Nezbývá tedy než dodat, že vybrat pro studium
dítěte naše gymnázium je správnou volbou. Tvrdá data jednoznačně ukazují, že
vzdělávání na naší škole je na velmi vysoké úrovni a že naši žáci dosahují
nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními gymnazisty v celé ČR.
Zpracovaly: Mgr. Renáta Zajíčková a Mgr. Hana Třebická

