KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
OPRAVNÝ TERMÍN
Kritéria pro hodnocení odborných předmětů
- Technologie
- Strojnictví
- Účetnictví
- Ekonomika podniku
Kritéria vlastního hodnocení:
Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní komise.
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice.
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí.
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení
žáka.
Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky,
které jsou její součástí. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví, nejpozději do třech pracovních
dnů od konání zkoušky je v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo
,,nekonal(a)“.
Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky
hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.
Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední
škole.
Klasifikaci žáka schvaluje zkušební komise na základě společného návrhu zkoušejícího a přísedícího,
v případě obhajoby práce vedoucího a oponenta. Nedojde-li ke shodě mezi zkoušejícím a přísedícím,
vedoucím a oponentem, jsou návrhy obou předloženy ke schválení zkušební komisi. O klasifikaci žáka
hlasují členové zkušební komise, kteří byli této zkoušce přítomni po převážnou část konání zkoušky. Při
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. V případě, že byl žák
hodnocen stupněm nedostatečným, může tuto zkoušku konat v opravném termínu, a to z každého
zkušebního předmětu nejvýše dvakrát.
Hodnocení z profilové části maturitní zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise
nejpozději v době konání ústních zkoušek.
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Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou schválí 25 témat. Schválená témata se
zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Příprava k ústní formě zkoušení trvá 15 minut. V případě žáků s uzpůsobenými potřebami je čas upraven
podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Ústní zkoušení trvá nejdéle 15 minut.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. V jednom dni nelze
losovat dvakrát stejné téma.

Hodnocení ÚZ

Výborný

Tímto stupněm je hodnocen žák, který bezpečně ovládá učivo,
používá odbornou terminologii, samostatně a logicky myslí.
Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.

Tímto stupněm je hodnocen žák, který ovládá učivo, samostatně a
logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně. Dopouští se občas
Chvalitebný
nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší
předností a pohotovostí.

Dobrý

Tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech učiva
mezery takové, že na ně může bez obtíží navazovat s pomocí
zkoušejících, v myšlení je méně samostatný. Vyjadřuje se celkem
správně, ale s menší jistotou.

Dostatečný

Tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech učiva
mezery a na tyto znalosti může navazovat s velkou pomocí
zkoušejících. Není samostatný v myšlení a dopouští se podstatných
chyb, které napravuje jen se značnou pomocí zkoušejících.
Vyjadřuje se nepřesně.
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