
Průběh a způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
   na Gymnáziu, Sušice, Fr. Procházky 324 

 
 
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 a § 25 vyhlášky č 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou.  
Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, navrhuje ředitel následující kritéria 
hodnocení ústní zkoušky před zkušební komisí v profilové části maturitní zkoušky: 
 
1. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní 

komise bez omezení. 
 

2. Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky školního 
vzdělávacího programu hodnotí kvalita a rozsah získaných kompetencí, přesnost, 
ucelenost a trvalost osvojených požadovaných pojmů a faktů, schopnost samostatně 
uplatňovat osvojené poznatky, pohotovost při vykonávání požadovaných činností, přesná 
jazyková a odborná správnost ústního i písemného projevu, osvojení potřebných činností 
a jejich tvořivá aplikace, vztah žáka k vykonávaným činnostem. 
 
Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem: 
a) stupeň 1 – výborný: Žák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, 
dokáže činit závěry ze získaných vědomostí, je pohotový. Při řešení úkolů 
bezproblémově používá a tvůrčím způsobem využívá získané vědomosti a dovednosti, 
orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. Je zcela vybaven příslušnými 
kompetencemi stanovenými ŠVP.   
b) stupeň 2 – chvalitebný: Žák je schopen samostatně a s drobnými, ne příliš častými 
chybami řešit zadané úkoly, dokáže samostatně reprodukovat získané vědomosti a je 
schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí. Orientuje se v 
otázce a zvládá i většinu doplňujících otázek. Je velmi dobře vybaven kompetencemi 
stanovenými ŠVP.    
c) stupeň 3 – dobrý: Žák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými 
chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti, při jeho činnosti je třeba občasné 
nápovědy učitele, s nápovědou učitele dokáže vyvodit závěry. Je dobře vybaven 
kompetencemi stanovenými ŠVP. 

d) stupeň 4 – dostatečný: Žák ovládá učivo jen částečně, při práci se dopouští 
závažnějších chyb. Za pomoci učitele je schopen chyby najít a odstranit. Je uspokojivě 
vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.  

e) stupeň 5 – nedostatečný: Žák učivo neovládá. Na pomocné a návodné otázky reaguje 
nesprávně, není schopen řešit zadané úkoly ani s nápovědou učitele, nedokáže ze své 
činnosti vyvodit závěry. Není vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP. 
 

Ve všech případech (s výjimkou informatiky – 30 minut) trvá příprava na zkoušku 15 minut*; 
zkouška max. 15 minut. 
*pokud se jedná o žáka s SPU, čas je prodloužen dle doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny. 

 



3. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také 
části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení 
zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení 
písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního 
předmětu. 

4. Pokud je žák z jedné z části zkoušky konané buď formou ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí nebo písemné práce hodnocen „nedostatečně“ nebo procentním či bodovým 
hodnocením, které odpovídá neúspěšnému vykonání dané části zkoušky, nemůže být žák za 
celou zkoušku z daného zkušebního předmětu hodnocen „prospěl“. A nemůže obdržet 
vysvědčení o maturitní zkoušce.  

V tomto případě opakuje žák jen tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

5. 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.  

 6. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. V případě, že se jedná o 
výslednou známku – nedostatečně nebo se komise jednomyslně na známce neshodne, 
pořizuje se o hlasování i písemný protokol.  

7. Celkové hodnocení žákům sděluje předseda zkušební maturitní komise při vyhlašování 
výsledků ústních maturitních zkoušek.  
 

 
 
Celý průběh maturitní zkoušky se řídí harmonogramem pro maturitní zkoušku, který je 
schválen ředitelem školy. Žák se ke zkoušce dostaví včas podle rozpisu. 
 
 
 
V Sušici dne: 3. 9. 2021  
 
Schválil: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy 
 
 

 
 


