
 
 
 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky 

navrhuje ředitelka v souladu se zněním § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 24 vyhlášky č. 177/2009, o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Hodnocení zkoušky ze zkušebního předmětu se provádí podle klasifikační stupnice stupněm 1 - 5 

následujícím způsobem: 

 a) stupeň 1 – výborný: Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb veškerou zkoušenou 

látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. Jeho ústní projev je správný, přesný a 

výstižný, v odpovědích se vyskytují jen drobné, nepodstatné chyby. 

 b) stupeň 2 – chvalitebný: Žák zvládá s drobnou pomocí systematicky, přehledně a bez chyb veškerou 

zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. V odpovědích se vyskytují 

menší nepodstatné chyby, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. 

c) stupeň 3 – dobrý: Žák má mezery ve znalostech, ale zvládá s pomocí zkoušejících zkoušenou látku, 

orientuje se v otázce a zvládá s pomocí i veškeré doplňující otázky. Jeho ústní projev je celkem správný, 

ale odpovídá s menší jistotou. 

d) stupeň 4 – dostatečný: Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných znalostí 

závažné mezery, je nesamostatný, potřebuje značnou pomoc a vedení zkoušejícího. O problematice má 

základní představy, ale bez hlubších znalostí a souvislostí. Vyjadřuje se nepřesně. 

e) stupeň 5 – nedostatečný: Žák neprokáže schopnost zvládnout ani s pomocí základní dovednosti 

a vědomosti, ve zvolené maturitní otázce se neorientuje, má podstatné nedostatky ve znalosti 

základních pojmů.  Ani s pomocí nezvládá doplňující otázky, případně dělá zásadní chyby. V projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti i přesnosti. 

 Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka je obsaženo v samostatné příloze. 

 Hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka je obsaženo v samostatné příloze. 

 Hodnocení písemné práce z českého jazyka je obsaženo v samostatné příloze. 

 Hodnocení písemné práce z anglického jazyka je obsaženo v samostatné příloze. 

 Hodnocení praktické maturitní zkoušky z ekonomických předmětů je obsaženo v samostatné 

příloze. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 

 



Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku ke schválení. 

V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy, o kterých 

posléze hlasují ti členové zkušební maturitní komise, kteří byli této zkoušce přítomni po převážnou část 

doby konání zkoušky. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise. 

 

Praha 1. 4. 2021   Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


