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Kritéria hodnocení maturitní zkoušky – ústní zkoušky profilové části
platná od jarního termínu 2018
Hodnocení ústní části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 Vyhlášky č. 177/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou.
Hodnocení každé ústní zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
1 – výborný, (žák při zkoušce prokáže, že bezpečně ovládá učivo, samostatně a logicky myslí,
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule
a s jistotou.)
2 – chvalitebný, (žák při zkoušce prokáže, že učivo ovládá, odpovídá samostatně a logicky
správně, ale dopouští se drobných chyb, vyjadřuje se věcně správně, s menší přesností a
pohotovostí.)
3 – dobrý, (žák při zkoušce prokáže, že učivo v podstatě ovládá, při odpovědi a při řešení úloh
se dopouští chyb, které však dokáže s pomocí zkoušejícího odstranit, v myšlení je méně
samostatný. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou a málo pohotově.)
4 – dostatečný, (žák se při odpovědi dopouští chyb závažnějšího charakteru, prokáže však, že
základy předepsaného učiva ovládá, je málo pohotový, vyjadřuje se nepřesně, nechybuje však
v základní terminologii)
5 – nedostatečný (žák neprokáže, že základy předepsaného učiva ovládá, dopouští se hrubých
chyb, nedokáže využít pomoc zkoušejícího, neovládá ani základní terminologii.)
Klasifikaci žáka navrhuje ke schválení zkušební komisi zkoušející po domluvě s přísedícím.
Nedojde-li při hodnocení žáka mezi zkoušejícím a přísedícím ke shodě, jsou návrhy obou
předloženy k hlasování zkušební komisi. Hlasují členové zkušební maturitní komise, kteří byli
této zkoušce přítomni. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní
komise.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.

V Děčíně 14.5.2018

Ing. Jana Vacková
ředitel školy
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