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Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2019  
 
Kritéria pro hodnocení ústní a písemné 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 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 a písemné 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. Klasifikace je stanovena pro ústní i písemnou část ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem:  
 

1 = prospěch výborný – Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe 
vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti pro řešení 
praktických i teoretických úkolů. Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti.  
2 = prospěch chvalitebný – Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. 
Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti 
a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby.  
3 = prospěch dobrý – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí 
a dovedností nepodstatné nedostatky, je schopen je uplatňovat s pomocí učitele.  
4 = prospěch dostatečný – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a 
dovedností závažné nedostatky, v uplatňování poznatků se vyskytují závažné chyby, jež ale 
dovede s pomocí učitele opravit.  
5 = prospěch nedostatečný – Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich 
závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele. 

 
 

3. 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. 

4. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. 
 
 

V Pardubicích 20. 3. 2019      Mgr. Luděk Burian 
                 ředitel školy 
         
 
           


