
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí stanoví ředitel školy 

v souladu se zněním §79 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a §24 vyhlášky č. 177/2009 

ve znění pozdějších předpisů (zákona 284/2020 a vyhlášky 405/2020) 

 

 

Ústní zkouška 

1. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást zkoušející, přísedící  

a kterýkoliv stálý člen maturitní komise. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, 

v případě zkoušky z českého jazyka a literatury 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 

minut. 

2. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

3. Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní 

komise. 

4. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svoji nepřítomnost řádně omluví nejdéle do tří 

pracovních dnů od data konání zkoušky. Pokud žák z předmětu profilové části 

zkoušku nekonal, uvede se v protokolu u příslušného předmětu slovo „nekonal(a)“. 

5. Jestliže se žák neomluví nebo ředitel školy jeho omluvu neuzná, posuzuje se jako by 

byl hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. 

6. Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se jako by byl 

z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. 

7. V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit zkoušku, může 

předseda zkušební komise povolit žákovi konání zkoušky v jiném termínu téhož 

zkušebního období. 

8. Klasifikace je stanovena stupnicí 1-5 takto: 

 

1 – výborný: 

Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb veškerou zkoušenou látku, 

orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. 

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. 

3 – dobrý: 

Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá s pomocí  

i veškeré doplňující otázky. 

4 – dostatečný: 

Žák prokáže schopnost zvládat s pomocí základní znalosti a dovednosti zkoušené 

látky, má základní orientaci v problematice. 

5 – nedostatečný: 

Žák neprokáže schopnost s pomocí zvládnout základní dovednosti a vědomosti, ve 

zkoušené maturitní otázce se neorientuje, nezvládá ani s pomocí doplňující otázky, 

případně dělá zásadní chyby. 

 

9. Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi 

známku. V případě, že se na výsledné známce neshodnou, předloží maturitní komisi 

oba návrhy. 



10. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. Hlasování se zúčastní ti 

členové komise, kteří byli přítomni převážné části zkoušky. Při rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise. 

  

 

 

 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Účelem maturitní práce je ověřit znalosti žáků, jejich schopnost samostatně je aplikovat 

v oblasti profilových předmětů a prezentovat výsledky své odborné práce. Pravidle pro tvorbu 

maturitní práce jsou dána samostatným pokynem ředitele školy. 

 

Celkové hodnocení této části maturitní zkoušky se stanoví jako vážený aritmetický průměr 

z následujících dílčích hodnocení (každé dílčí hodnocení je v rozsahu stupnice 1-5): 

1. Hodnocení průběžné práce vedoucím a koordinátorem / váha 2, zahrnuje 

samostatné, přesné a včasné plnění dílčích úkolů v průběhu práce. 

2. Hodnocení maturitní práce oponentem / váha 1, zahrnuje návrh dílčího hodnocení 

v posudku oponenta. 

3. Hodnocení maturitní práce vedoucím maturitní práce / váha 5, zahrnuje návrh 

dílčího hodnocení v posudku vedoucího práce. 

4. Hodnocení obhajoby maturitní práce zkušební maturitní komisí / váha 3, zahrnuje 

odborné a formální zpracování prezentace, její přednes, věcně správné. 

zodpovězení dotazů komise, obhajobu zvoleného postupu práce a jejích výsledků. 

 

 

Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení a klasifikaci zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise 

veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal. 

Žák vykonal profilovou část maturitní zkoušky úspěšně, pokud je z každého předmětu 

hodnocen stupněm 1 až 4. 

V případě, že žák nevykonal některou část profilové maturitní zkoušky úspěšně, může se 

přihlásit k opravné zkoušce. Opravnou zkoušku koná žák jen z těch profilových zkoušek, 

které byly hodnoceny stupněm nedostatečný, a to z každého zkušebního předmětu nejvýše 

dvakrát ve lhůtě nejpozději do 5 let od ukončení studia. 

 

 

 

V Táboře 26.9.2022     Ing. Marcel Gause v.r. 

               ředitel školy 


