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Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a
podzimním zkušebním období školního roku 2018/2019
V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, navrhuji
následující způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve třídách 4.A a 6.S:
Všechny předměty profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky
Kromě ústní zkoušky se v druhém cizím jazyce koná i písemná zkouška, kde její váha tvoří 1/3
celkové známky. Její průběh je specifikován v dokumentu schváleném předmětovou komisí.
Kritéria hodnoceni vychází z platného klasifikačního řádu, a to konkrétně takto:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově aplikuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky,
správně. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný a samostatný.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně. Pohotově reaguje na dotazy. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje
osvojené poznatky při řešení úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika. Ústní
a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Žák je v projevu
aktivní, převážně samostatný.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele
korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků při řešení úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale
v jeho logice se vyskytují chyby.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při svých odpovědích je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených
poznatků se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Závažné chyby
dovede žák s pomocí učitele opravit
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost odpovídat na otázky má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování
osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi
závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani
s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické
nedostatky. Žák je převážně pasivní.
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