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Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 

 

 

Způsob hodnocení zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky 
 

 

 

V souladu s § 24, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, navrhl ředitel Masarykova 

gymnázia, Příbor, příspěvková organizace následující způsob hodnocení každé zkoušky profilové 

části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019. 

I. Základní ustanovení 

1.1 Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první 

ze zkoušek profilové části.  

1.2 Hodnocení každé zkoušky zahrnuje pouze hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí. 

1.3 Každá ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky je hodnocena zvlášť. 

II. Klasifikační stupnice a kritéria hodnocení 

2.1 Hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se provádí podle klasifikační 

stupnice uvedené v §24, odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2 Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně: 

  stupeň 1 - výborný 

Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu, reaguje správně 

na doplňující dotazy členů zkušební maturitní komise. 

  stupeň 2 - chvalitebný 

Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu, reaguje správně na 

doplňující dotazy členů zkušební maturitní komise, přičemž se dopouští drobných chyb 

a nepřesností. 

  stupeň 3 - dobrý 

Žák pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu s pomocí doplňujících otázek 

zkoušejícího, reaguje ne vždy správně na doplňující dotazy členů zkušební maturitní 

komise, dopouští se chyb a nepřesností. 

  stupeň 4 - dostatečný 

Žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného tématu s pomocí doplňujících 

otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující dotazy členů zkušební maturitní komise, 

dopouští se chyb a nepřesností. 

  stupeň 5 - nedostatečný 

Žák se nedostatečně orientuje v dané problematice a nereaguje na doplňující otázky. 
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III. Výsledné hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

3.1 Výsledné hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky stanoví zkušební 

maturitní komise hlasováním. 

3.2 Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební maturitní komise. 

3.3 O hodnocení žáka nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce 

přítomen po převážnou dobu konání zkoušky. 

 

V Příboře dne 5. dubna 2019 

 

 

 

                Mgr. Pavel Kerekeš 
                          ředitel školy 
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