Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23
Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní
zkoušky navrhuje ředitel v souladu se zněním §79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 24 vyhlášky
č177/2009,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, navrhuje ředitel následující kritéria pro
hodnocení zkoušky před zkušební komisí v profilové části maturitní zkoušky

a) Ústní zkouška
1. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní
komise bez omezení. Příprava k ústní formě této části zkoušky trvá 15 minut. Ústní zkouška pak trvá
nejdéle 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, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3
pracovních dnů od konání zkoušky. Pokud žák zkoušku z profilového předmětu nekonal,
uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
5. Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů
znemožněno dokončit tuto zkoušku, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi
konání zkoušky v jiném termínu téhož zkušebního období.
6. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem:
a) stupeň 1 – výborný:
Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb veškerou zkoušenou látku, orientuje se v
otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky.
b) stupeň 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.
c) stupeň 3 – dobrý:
Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá s pomocí i veškeré doplňující
otázky.
d) stupeň 4 – dostatečný:
Žák prokáže schopnost zvládnout s pomocí základní dovednosti, vědomosti ve zvolené maturitní
otázce.
e) stupeň 5 – nedostatečný:
Žák neprokáže schopnost zvládnout ani s pomocí základní dovednosti a vědomosti, ve zvolené
maturitní otázce se neorientuje a ani s pomocí nezvládá doplňující otázky, případně dělá zásadní
chyby.
7. Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.
V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy.
8. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů při hlasování komise
je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.

b) Písemná zkouška
1. Pro písemnou zkoušku stanoví ředitelka školy nejvýše 4 témata, žák si jedno z nich před zahájením
zkoušky zvolí.
2. Písemná zkouška trvá 300 minut.
3. Pokud je součástí zkoušky písemný test, je délka testu stanovena na 45 minut a délka druhé části
zkoušky na 240 minut. Mezi částmi je 15 minut přestávka. Každá část zkoušky se hodnotí zvlášť.
V případě, že je žák u jedné části hodnocen stupněm nedostatečný, koná opravnou zkoušku pouze
z této části.
4. Celkové hodnocení je složeno z 1/3 ze známky z písemného testu a ze 2/3 ze známky z druhé části
zkoušky.
5. Hodnocení písemné zkoušky provádí zkoušející a přísedící daného předmětu.
6. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 shodně s ústní zkouškou.

c) Maturitní práce s obhajobou
1. Žák si vybírá téma maturitní práce v systému školy do 15.10. v daném školním roce. U každého
tématu je určen vedoucí práce.
2. Zadání maturitní práce obsahuje
• téma maturitní práce
• termín odevzdání maturitní práce
• způsob a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce
• kritéria hodnocení maturitní práce
• požadavek na počet vyhotovení maturitní práce
• určení délky obhajoby maturitní práce
3. Téma maturitní práce se zachovává i pro všechny opravné a náhradní termíny.
4. Nejpozději do 15.4. určí ředitel oponenta maturitní práce.
5. Maturitní práci odevzdá žák nejpozději 14.4. v daném školním roce.
6. Oponent i vedoucí práce vypracují hodnotící posudek, který žák obdrží nejpozději 30.4. spolu
s výročním vysvědčením za maturitní ročník.
7. Neodevzdá-li žák práci v uvedeném termínu, je nehodnocen v předmětu Seminář k maturitní práci a
v řádném termínu zkoušku nekoná.
8. Obhajoba maturitní práce před komisí trvá 15 minut (u oboru Multimediální tvorba až 20 minut),
příprava na obhajobu také 15 minut.
9. Celkové hodnocení maturitní práce se rovným dílem skládá z hodnocení vedoucího práce a
oponenta uvedených v hodnotícím posudku a z hodnocení obhajoby před komisí, které navrhuje
vedoucí práce a schvaluje maturitní komise. Aritmetický průměr těchto 3 známek se zaokrouhluje
matematicky.

