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Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 2019 

Praktická maturitní zkouška – E4. C 

Ve školním roce 2018/2019 konají PMZ žáci oboru Informační technologie, třídy 

E4. C. Zkouška probíhá dva dny v dubnu 2019 ve dvou počítačových učebnách. Třída 

je rozdělena na dvě skupiny. Žáci si každý den losují jedno ze tří témat a s tím 

spojené pracoviště na PC. Zkouška zahrnuje učivo odborných vyučovacích předmětů: 

• Algoritmizace a programování / Zpracování informací a databázové systémy, 

• Aplikace na PC, 

• Webové aplikace, 

• Grafika na PC, 

• Počítačové sítě. 

PMZ je stanovena v rozsahu šesti hodin za den. Podle časové náročnosti zpracování 

úkolů je každému předmětu přidělena odpovídající část z celkového rozsahu hodin.  

Každý předmět má stanovené pro dílčí úkoly v jednotlivých variantách dílčí body. 

Všechny varianty mají stanovené bodování jednotné. 

 

Celkové hodnocení PMZ – návrhy pro maturitní komisi: 

Dílčí hodnocení 

AGP - Algoritmizace a programování / ZDS - 
Zpracování informací a databázové systémy 

30% 

APL - Aplikace na PC 20% 

WEB - Webové aplikace 20% 

GRA - Grafika na PC 20% 

PST - Počítačové sítě 10% 

  Celkem 100% 

Pro úspěšné složení praktické MZK musí žák z každé dílčí části (předmětu) 
získat minimálně 15% a celkově alespoň 25%. 
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  Počet procent Známka 

  100% - 85% 1 

  >= 70% 2 

  >= 50% 3 

  >=25% 4 

  méně než 25% 5 
 

Tento způsob hodnocení je navržen maturitní komisi, která známky schvaluje. 

 

 

Ve Znojmě dne …………………….. 

                RNDr. Leoš Gretz 
                     ředitel školy 

 

Ve Znojmě dne ……………………      

        předseda maturitní komise 


