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HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Profilová část maturitní zkoušky je vykonávána formou praktické zkoušky a ústní zkoušky.
Způsoby hodnocení praktické zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 1.
Způsob hodnocení ústní zkoušky:
1. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí zvlášť podle klasifikační stupnice:
1
2
3
4
5

-

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

VÝBORNÝ: Žák odpovídá samostatně a logický myslí, dovede samostatně řešit úlohy
a výsledky řešení zobecňuje. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.
CHVALITEBNÝ: Žák odpovídá samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně.
Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a
pohotovostí.
DOBRÝ: Žák má ve znalostech mezery, dovede své vědomosti uplatnit omezeně a za pomocí
učitele. Při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem dovede
odstranit. Vyjadřuje se správně, ale s menší jistotou.
DOSTATEČNÝ: Žák má ve znalostech učiva mezery a na tyto znalosti může navazovat jen za
stálé pomoci učitele. Není samostatný v myšlení a při řešení se dopouští podstatných chyb,
které napravuje jen za stálé pomoci učitele. Vyjadřuje se nepřesně.
NEDOSTATEČNÝ: Žák si předepsané učivo neosvojil, ve znalostech má zásadní a hrubé
mezery. Neodpovídá správně a chybuje tak závažně, že úkoly nevyřeší ani s pomocí učitele.
2. Žák vykonal zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm
výborný až dostatečný.
3. Klasifikaci žáka navrhuje, po domluvě s přísedícím, zkoušející ke schválení zkušební
komisi. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
Jeseník, Dukelská 1240

4. Nedojde-li při hodnocení žáka mezi zkoušejícím a přísedícím ke shodě, jsou návrhy
obou předloženy ke schválení zkušební maturitní komisi. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy zkušební komise.
5. O hodnocení žáka při zkoušce hlasují členové zkušební maturitní komise, kteří byli
této zkoušce přítomni po převážnou část doby konání zkoušky.
6. V případě, že žák zkoušku z předmětu vykonal neúspěšně, může ji vykonat
v opravném termínu, a to z každého zkušebního předmětu nejvýše dvakrát.
7. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního
ročníku vzdělávání ve střední škole.
8. Hodnocení zkoušek oznámí předseda zkušební komise veřejně ve dni, ve kterém žák
tuto zkoušku nebo její část konal.
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