Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.
Rejskova 2987/4, Prostějov
Kritéria hodnocení
profilové části muturitní zkoušky
v jarním zkušebním období školního roku 2017/2018

Výkon maturitní zkoušky se řídí platným školským zákonem (č. 561/2004 Sb.)
a Vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění. Ústní zkoušení se řídí § 16 a obahoba maturiritní práce § 15 vyhlášky. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá
podle § 24 a 25 vyhlášky.
Maturitní zkouška z profilové části probíhá ústní formou a obhajobou maturitní práce.
Úkolem této části maturitní zkoušky je ověřit žákovy znalosti a jejich aplikování
v oblasti profilového předmětu.
Organizace profilové části maturitní zkoušky
1. Ředitelem školy byly stanoveny povinné a nepovinné profilové odborné předměty, jejichž
složení a forma zkoušky jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu pro jednotlivé ŠVP.
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v termínu stanoveném vyhláškou.
2. Příprava k ústní formě této části zkoušky trvá 15 minut. Ústní zkouška pak trvá nejdéle
15 minut.
3. Zkoušení vede zkoušející, přísedící má právo klást doplňující otázky. V případě,
že je maturitní předmět tvořen dílčími odbornými ředměty kvede zkoušení vyučující dle
odbornosti. Ostatní členové maturitní komise mohou také klást doplňující otázky.
4. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
5. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
6. Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise.
7. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do třech
pracovních dnů od konánízkoušky. Pokud žák zkoušku z profilového předmětu nekonal,
uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
8. Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm „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.
9. Zpracování a obhajoba maturitní práce se liší podle jednotlivých ŠVP. Kritéria jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky
O hodnocení jednotlivé zkoušky a o výsledném hodnocení zkoušek profilové části rozhoduje
zkušební maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů při hlasování komise je rozhodující
hlas předsedy zkušební mat. komise. Nedojde-li při hodnocení žáka mezi zkoušejícím a
přísedícím ke shodě, jsou návrhy obou předloženy ke schválení zkušební komisi. O hodnocení žáka hlasují členové zkušební maturitní komise, kteří byli této zkoušce přítomni po
převážnou část doby konání zkoušky.
Hodnocení zkoušek oznámí předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém
žák tuto zkoušku nebo její část konal.
Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny
povinné zkoušky, které jsou její součástí.
Při hodnocení zkoušky maturitní komisí uplatňuje člen zkušební maturitní komise
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při hodnocení přihlíží člen zkušební
maturitní komise k věkovým zvláštnostem žáka a případným dysfunkcím (na základě
posudku vyjádření PPP).

Výkony žáka v jednotlivých profilových zkouškách maturitní zkoušky se hodnotí těmito
stupni prospěchu:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný
Kritéria stupňů prospěchu
Při klasifikaci výkonů žáků u profilových zkoušek s převahou teoretického zaměření
se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí:
a) ucelenost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí,
vztahů a schopnost vyjádřit je a aplikovat,
b) kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatnění při vlastní práci,
c) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při prakt. činnostech,
d) kvalita myšlení, především logika a samostatnost,
e) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
f) kvalita, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního i písemného projevu,
g) osvojení účinných metod samotného studia.
Při klasifikaci výsledků praktických činností se hodnotí zejména:
a) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
b) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
c) samostatnost a iniciativa v praktických činnostech,
d) organizace vlastní práce

Podrobnosti kritérií stupňů prospěchu
stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně
a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně uplatňuje
osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost. Jeho ústní
a písemný projev je správný a výstižný. Grafický projev je estetický. Výsledky činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky.

stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě
uceleně a úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle
menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje
logika. Ústní a písemný projev má menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků
činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších
nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí
nepodstatné mezery. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby
dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických
úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele.
Jeho myšlení je vcelku správné. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný, grafický projev je
méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti.

stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby.
Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Výsledky jeho
činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s
pomocí učitele opravit.

stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho
dovednost vykonávat požadované činnosti 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 zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a
grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí
učitele.

Tato kritéria byla projednána a schválena na jednotlivých předmětových komisích.
Přílohy:
1. Stanovené předměty profilové části maturitní zkoušky
2. Propozice maturitních prací dle jednotlivých ŠVP
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