Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky bude probíhat podle § 24 vyhl.
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, v platném znění a dále dle zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro
přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

1. Maturitní komise
Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy maturitní komise jsou
předseda, místopředseda, třídní učitel. Dalšími členy jsou zkoušející, který je učitelem
zkušebního předmětu a přísedící. Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní
komise je slučitelná.

2. Stanovení výsledného hodnocení zkoušek
Hodnocení žáka u maturitních zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním. Člen
komise, který nebyl přítomen zkoušení, nehlasuje. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje
předseda maturitní komise.

2.1. Prospěch žáka je klasifikován pěti stupni
2.1.1. výborný – žák přesně ovládá požadované učivo, zpracovává výpočty a kreslí schémata
samostatně, zná fakta a pojmy, chápe a aplikuje vztahy, vyjadřuje se samostatně, jasně
a logicky správně, jeho projev je přesný a výstižný.
2.1.2. chvalitebný – žák ovládá požadované učivo jen s drobnými chybami, používá výpočty a
kreslí schémata, pojmy a fakta interpretuje s pomocí drobných podnětů učitele,
nepřesnosti dokáže napravit, myslí správně a logicky.
2.1.3. dobrý – žák učivo ovládá s většími chybami, používá výpočty a kreslí schémata
s chybami, chyby dokáže s pomocí učitele opravit.
2.1.4. dostatečný – žák má mezery v úplnosti učiva, faktů a pojmů, používá výpočty a kreslí
schémata s chybami, nedostatky napravuje jen s pomocí učitele, projev není plynulý,
samostatný.
2.1.5. nedostatečný – žák požadované učivo zvládá nepřesně, má nedostatky ve znalostech,
nedokáže interpretovat své vědomosti ani s pomocí učitele, jeho projev postrádá
logické uspořádání.

3. Hodnocení Dlouhodobé maturitní práce
3.1. Odevzdávaná dokumentace
Žáci zpracovávající část profilové maturitní zkoušky formou maturitní práce s obhajobou
odevzdávají k zadanému termínu následující dokumentaci:
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⊗ textová část práce ve formátu PDF včetně případných příloh,
⊗ videoprezentace práce v rozsahu 5 až 10 minut, představující dosažené
výsledky.

3.2. Hodnocení maturitní práce
Ke zhodnocení dosažených výsledků v rámci maturitní práce budou svolány zasedání
maturitních komisí, kde se jednotliví členové vyjádří k úrovni práce a splnění bodů zadání a
dle výše uvedených kritérií ohodnotí maturitní práci příslušným hodnocením. Při
nejednotném názoru komise se o hodnocení rozhoduje hlasováním.
Členové komise pro hodnocení příslušné maturitní práce:
⊗ předseda maturitní komise,
⊗ místopředseda maturitní komise,
⊗ třídní učitel,
⊗ vedoucí maturitní práce,
⊗ oponent maturitní práce.
3.2.1. Termíny zasedání hodnotících komisí
⊗ 4A – 28. května 2020,
⊗ 4B – 28. května 2020,
⊗ 4L – 10. června 2020.
Výsledné hodnocení bude žákům sděleno při vyhlašování výsledků profilové části maturitní
zkoušky v příslušných dnech.

V Olomouci 11. května 2020
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podpisem
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……………………………
Ing. Josef Kolář
ředitel školy
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