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Kriteria hodnocení profilové ústní části maturitní zkoušky
V souladu se zněním § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 24 a 25 vyhlášky
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji kritéria hodnocení
zkoušek profilové ústní části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
a podzimním zkušebním období roku 2019.
Hodnocení ústní zkoušky profilové ústní části maturitní zkoušky se provádí podle
klasifikační stupnice:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
Základní kritéria pro hodnocení žáka vyjádřené stupněm prospěchu:
výborný:

žák samostatně uceleně a správně odpovídá na dané téma,
na doplňující otázky odpovídá správně a zvládá mezipředmětové
vazby.

chvalitebný:

žák většinou samostatně správně odpovídá na dané téma,
na doplňující otázky odpovídá správně, ústní projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

dobrý:

žák má nedostatky ve vyjadřování, na otázky odpovídá vcelku
správně, jeho myšlení je vcelku správné, obvykle není tvořivé.

dostatečný:

žák má závažné mezery ve svých vědomostech, je málo
pohotový, má velké potíže při vyjadřování.

nedostatečný: žák má velmi závažné mezery ve svých vědomostech, nereaguje
správně na podněty zkoušejícího, tipuje správné odpovědi
a neprojevuje samostatnost v myšlení.
Způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky
Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků povinných
zkoušek společné a profilové části podle stupnice:
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•

prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky
hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický
průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek není vyšší než 1,50;

•

prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm
5 – nedostatečný;
neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm
5 – nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

•

V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského
zákona, provede se celkové hodnocení pouze za profilovou část.

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel školy

