
 

Česká školní inspekce 

Pražský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

PROTOKOL O KONTROLE 
Čj. ČŠIA-1243/16-A 

Kontrola dodržování právních předpisů § 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 právnické osoby 

vykonávající činnost školy 
Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná 

škola, a.s. 

Sídlo Kodaňská 54/10, 101 00 Praha 10 

E-mail právnické osoby dana.brdkova@bankovniakademie.cz 

IČ 63998181 

Identifikátor 600004996 

Právní forma Akciová společnost 

Zastupující PhDr. Dana Brdková 

Zřizovatel Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná 

škola, a. s. 

Místo inspekční činnosti Kodaňská 54/10, 101 00 Praha 10 

Termín inspekční činnosti 2. 5. 2016 − 3. 5. 2016 a 24. 5. 2016 – 25. 5. 2016 

Kontrolované období Školní rok 2015/2016, jarní zkušební období 

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, vykonávaná 

podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na podmínky a průběh maturitní 
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zkoušky, zejména kontrola § 80 odst. 5 písm. a), b) a c), kontrola vybraných ustanovení 

§ 80a školského zákona a případně dalších ustanovení prováděcích předpisů, ve znění 

účinném v kontrolovaném období. 

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole. 

1. Kontrolováno dodržování § 80 odst. 5 písm. a), b) a c) školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Kontrolou dokumentace vztahující se k ukončování vzdělávání maturitní zkouškou 

a přímým pozorováním bylo ověřeno, že ředitelka školy zajistila podmínky pro řádný 

průběh maturitní zkoušky ve škole.  

Předložená jmenování hodnotitelů a zadavatelů pro společnou část maturitní zkoušky 

v jarním zkušebním období roku 2016 vydaná ředitelkou školy dokládají, že jmenovala 

hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury a zadavatele didaktických 

testů a písemných prací pro společnou část maturitní zkoušky ve školním roce 

2015/2016.  

Z jednotlivých jmenování členů zkušební maturitní komise pro jarní zkušební období 

roku 2016 pro třídy 4A, 4AD, 4A4, 8A8, 4EL vydaných ředitelkou školy dne 30. 3. 

2016 vyplynulo, že jmenovala členy zkušebních maturitních komisí, vyjma jejich 

předsedů.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

2. Kontrolováno ustanovení § 80a odst. 4 školského zákona ve vazbě na § 40 písm. a) 

až c) a e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Přímým pozorováním ve dnech 2. a 3. 5. 2016 školní inspektorka ověřila, že zadavatelé 

přebírali od ředitelky školy zkušební dokumentaci pro jednotlivé učebny 

v bezpečnostním balení za dodržení bezpečnostních opatření. Prováděli kontrolu 

přítomnosti žáků v učebně podle prezenční listiny a dokladu totožnosti a vedli evidenci 

přítomnosti žáků v učebnách v průběhu didaktických testů. Informovali žáky 

o podmínkách a průběhu didaktických testů. Kontrolovali, zda žáci mají povolené 

pomůcky a zda neporušují podmínky řádného průběhu maturitní zkoušky. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů. 

 

3. Kontrolováno ustanovení § 80a odst. 1 školského zákona ve vazbě na § 35 odst. 1, 

2 písm. a) a b) a 4 písm. a) vyhlášky č 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přímým pozorováním ve dnech 24. až 25. 5. 2016 školní inspektorka ověřila, že se dílčí 

zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků konané ústní formou a zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky konaly před zkušební maturitní komisí. Pro každou 

třídu a obor vzdělání byla jmenována zkušební maturitní komise. Členem zkušební 
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maturitní komise společné části maturitní zkoušky byli pro dílčí zkoušky z českého 

jazyka a literatury a cizích jazyků konané ústní formou také hodnotitelé dílčích 

zkoušek konaných ústní formou. Školní inspektorka fyzickou kontrolou rovněž ověřila, 

že zkušební komise měla stálé členy (předsedu, místopředsedu a třídního učitele) 

a další členy, jimiž byli zkoušející, kteří jsou učiteli zkušebního předmětu, a přísedící. 

Jeden hodnotitel zastával u ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky funkci 

zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího. Z předložených jmenování členů 

zkušební maturitní komise bylo zjištěno, že ředitelka školy jmenovala místopředsedy 

a další členy zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období do 31. března. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů. 

 

4. Kontrolováno dodržování § 79 odst. 5 věta první školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů 

Z třídního výkazu třídy 4EL, oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, 

zaměření Média a marketing, vedeného ve školním roce 2015/2016, vyplývá, že žáci 

s pořadovým číslem 2, 3, 4 a 5 úspěšně ukončili poslední ročník vzdělávání dne 29. 4. 

2016. Předložená dokumentace (Protokoly o výsledcích profilové části maturitní 

zkoušky žáků třídy 4EL – čísla protokolů 2045253, 2045254, 2045255, 2045256; 

protokoly o průběhu praktické maturitní zkoušky) dokládá, že výše uvedení žáci konali 

obhajobu maturitní práce podle odstavce 4 písm. a) školského zákona dne 15. 4. 2016, 

tedy před úspěšným ukončením posledního ročníku vzdělávání.   

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, 

nebylo Českou školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů. 

Závěry 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce 

školy ve lhůtě do 30. 6. 2016 přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků 

zjištěných při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní 

inspekci, jaká opatření byla přijata. 

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, 

160 66 Praha, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e -

podatelnu csi.a@csicr.cz s připojením elektronického podpisu. 

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 

1. Protokoly o předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce tříd 4A, 4EL, 8A8, 4A4, 

4AD ve školním roce 2015/2016 

2. Přihlášky k maturitní zkoušce pro školní rok 2015/2016 

3. Protokol o předání pozvánek k maturitní zkoušce pro školní rok 2015/2016 

4. Záznam o předání zkušební dokumentace pro učebnu, školní rok 2015/2016 

5. Záznam o uložení zkušební dokumentace, školní rok 2015/2016  



 

4 

6. Prezenční listina žáků a protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně (matematika -  

didaktický test)  

7. Prezenční listiny žáků a protokoly o průběhu maturitní zkoušky v učebnách (český 

jazyk – didaktický test)  

8. Maturitní komise pro třídu 4A, 4AD, 4A4, 8A8, 4EL (Jmenování členů zkušebních 

maturitních komisí pro jarní zkušební období ve školním roce 2015/2016) ze dne 30. 3. 

2016 

9. Jmenování zadavatelů pro společnou část maturitní zkoušky – jaro 2016 ze dne 30. 3. 

2016 

10. Jmenování hodnotitelů písemné části maturitní zkoušky jaro 2016 ze dne 30. 3. 2016 

11. Jmenovací dekret předsedy zkušební maturitní komise pro kalendářní rok 2016 pro 

třídu 4AD, obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Č. j. MHMP 

21096/2016  

12. Jmenovací dekret předsedy zkušební maturitní komise pro kalendářní rok 2016 

pro třídu 4A4, 8A8, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, Č. j. MHMP 326311/2016  

13. Jmenovací dekret předsedy zkušební maturitní komise pro kalendářní rok 2016 

pro třídu 4A, obor 63- 41-M/01 Ekonomika a podnikání Č. j. MHMP 21082/2016 

14. Jmenovací dekret předsedy zkušební maturitní komise pro kalendářní rok 2016 

pro třídu 4EL, obor 78- 42-M/02 Ekonomické lyceum Č. j. MHMP 21067/2016 

15. Seznam knih ke státní maturitě (školní seznam literární děl k maturitě, školní rok 

2015/2016) ze dne 30. 9. 2015  

16. Kritéria hodnocení maturitních prací 4EL, školní rok 2015/2016, ze dne 30. 1. 2016 

17. Téma praktické maturitní práce 4EL ze dne 30. 11. 2015 

18. Pověření člena zkušební komise dohledem nad řádným průběhem praktické zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky ze dne 15. 3. 2016 

19. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

20. Portfolio pracovních listů ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka 

a literatury ve školním roce 2015/2016 

21. Portfolio pracovních listů ke společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka 

ve školním roce 2015/2016 

22. Protokoly o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáků tříd 4EL 

a 4AD (český jazyk a literatura, cizí jazyk), včetně záznamů o hodnocení ústních 

zkoušek společné části maturitní zkoušky zpracované hodnotiteli  

23. Protokoly o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáků tříd 4EL a 4AD  

24. Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky 

třídy 4EL 2016, obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

25. Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky 

třídy 4AD 2016, obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

26. Maturitní předměty pro školní rok 2015/2016 ze dne 30. 9. 2015 

27. Témata pro profilové zkoušky konané ústní formou  

28. Třídní výkaz třídy 4EL, obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, zaměření 

Média a marketing, školní rok 2015/2016 

Poučení 

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat 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, Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha, 

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 
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csi.a@csicr.cz  s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele 

inspektorátu. 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole 

  

 Mgr. Hana Šinská, školní inspektorka Hana Šinská v. r. 

  

V Praze 30. 5. 2016 

 

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

  

PhDr. Dana Brdková, ředitelka školy Dana Brdková v. r. 

 

V Praze 13. 6. 2016 


