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Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 

Kritéria pro hodnocení ústní maturitní zkoušky v profilové části maturitní zkoušky stanovil 

ředitel v souladu se zněním §79 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a § 24 Vyhlášky 

č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou ve znění pozdějších úprav. 

Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, stanovuje ředitel následující kritéria 
hodnocení ústní maturitní zkoušky v profilové části maturitní zkoušky: 

 

1. Zkoušku vede zpravidla zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen 
maturitní komise bez omezení. 

2. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem: 

a) Stupeň 1 – výborný: Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb 
veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující 
otázky. 

b) Stupeň 2 – chvalitebný: Žák zvládá s drobnou pomocí systematicky, přehledně a 
bez chyb veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré 
doplňující otázky. 

c) Stupeň 3 – dobrý: Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a 
zvládá s pomocí i veškeré doplňující otázky. 

d) Stupeň 4 – dostatečný: Žák prokáže schopnost zvládnout s  pomocí základní 
dovednosti, vědomosti ve zvolené maturitní otázce. 

e) Stupeň 5 – nedostatečný: Žák neprokáže schopnost zvládnout ani s pomocí 
základní dovednosti a vědomosti, ve zvolené maturitní otázce se neorientuje a 
ani s pomocí nezvládá doplňující otázky, případně dělá zásadní chyby. 

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.   

 RNDr. Leoš Gretz 
ředitel školy 


