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Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky
Jaro 2019
Obory vzdělávání 79-41-K/81 a 79-41-K/41
Hodnocení částí profilových zkoušek bude provedeno v souladu s MV – Vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011
Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č.
197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb., ve znění pozdějších novel.
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a § 25 výše zmíněné
vyhlášky.

Volitelné předměty profilové zkoušky:
Žák gymnázia volí z nabídky dvě povinné zkoušky (v odkazech jsou uvededena maturitní témata pro
jednotlivé předměty):
Cizí jazyk
Základy společenských
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informační a výpočetní technika
Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění,
určil ředitel školy pro všechny zvolené povinné i nepovinné zkoušky formu ústní zkoušky a písemné
zkoušky (cizí jazyky) a písemné zkoušky (ostatní předměty) hodnocenou maturitní komisí.
Kritéria hodnocení – písemné zkoušky
Předmětové komise navrhly následující hodnocení písemných zkoušek:
Předměty

KLASIFIKACE
výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

M, F, CH, AJ

<80%, 100%>

<60%, 80%)

<40%, 60%)

<20%, 40%)

<0%, 20%)

D, ZSV, Z, BI, NJ, FJ, ŠJ, INF

<85%, 100%>

<70%, 85%)

<55%, 70%)

<40%, 55%)

<0%, 40%)
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Kritéria hodnocení – maturitní práce s obhajobou:
•
•
•

Posudek konzultanta
Posudek oponenta
Obhajoba

1/3
1/3
1/3

V případě nerozhodné známky rozhoduje posudek oponenta.
Kritéria hodnocení – profilová maturitní zkouška z anglického jazyka
úroveň dle SERR – B2
písemná část: didaktický test (60 min), poslech (40 min):
100–81 % - výborný,
80–61% - chvalitebný,
60–41 % - dobrý,
40–21 % - dostatečný,
20–0 % - nedostatečný
ústní část: 15 min, příprava 20 min
3 části - část A a B jsou zveřejněny předem, s částí C se žák seznámí až u maturitní zkoušky
a) žák reaguje na dotazy zkoušejícího k danému tématu (5 min)
b) žák samostatně hovoří na dané téma včetně všech podotázek (6 min)
c) žák v dialogu se zkoušejícím diskutuje o daném tématu (4 min)
- každá z částí hodnocena samostatnou známkou, výsledná známka v ústní části je jejich průměrem
výsledná známka: písemná část 50 %, ústní část 50 %
Návrh hodnocení zpracovali vedoucí předmětových komisí.

Schválil:
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D, v.r.
ředitel školy
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