
 
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace 

 
           HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY   

konané ve škol. roce 2021/2022 
 

1. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá v souladu s par. 24 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, v platném znění. 

2. Hodnocení každé zkoušky ze zkušebního předmětu se provádí podle klasifikační 
stupnice: 1 – stupeň výborný 

                     2 – stupeň chvalitebný 
                     3 – stupeň dobrý 
                     4 – stupeň dostatečný 
                     5 – stupeň nedostatečný. 
3.  Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 
4. Hodnocení žáka navrhuje ke schválení zkušební komisi po domluvě s přísedícím 

zkoušející. V případě nesouhlasu některého z členů komise se známkou, rozhoduje  
o hodnocení žáka zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas 
předsedy zkušební komise. 

5. Nedojde-li při hodnocení žáka mezi zkoušejícím a přísedícím (v případě zkoušky 
konané formou maturitní práce a její obhajoby mezi vedoucím a oponentem) ke shodě, 
jsou návrhy obou předloženy ke schválení zkušební komisi, která rozhodne o hodno-
cení žáka hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkuš. komise. 

6. O hodnocení žáka hlasují členové zkušební komise, kteří byli této zkoušce přítomni po 
převážnou část doby konání zkoušky. 

7. Hodnocení zkoušek s výjimkou praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební 
maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal. 

8. Hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a zkoušky z cizího jazyka 
- skládá se z hodnocení písemné práce a ústní zkoušky. Přitom hodnocení pís. práce 

tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušeb. předmětu. 
Žák vykoná zkoušku z předmětu úspěšně, pokud vykoná úspěšně obě části zkoušky. 
a) Hodnocení a kritéria pro hodnocení ústních zkoušek z předmětu český jazyk a   

literatura + cizí jazyk: 
Hodnocení žáka se provádí podle kritérií stanovených pro strukturu ústní zkoušky, 
přičemž bodové hodnocení dosažené žákem se převádí dle stanovené stupnice. 

                                     Stupnice převodu bodové škály na známku: 
          ústní zkouška z českého jazyka a literatury        ústní zkouška z cizího jazyka                    
              hranice úspěšnosti = 12 bodů                             hranice úspěšnosti = 18 bodů 
              25 – 28 bodů      - výborný                                 35 – 39 bodů      - výborný  
              21 – 24 bodů      - chvalitebný                            29 – 34 bodů      - chvalitebný 
              17 – 20 bodů      - dobrý                                     24 – 28 bodů      - dobrý  
              12 – 16 bodů      - dostatečný                             18 – 23 bodů      - dostatečný      
              11 bodů a méně – nedostatečný                         17 bodů a méně – nedostatečný  

b) Hodnocení a kritéria pro hodnocení písemné práce z předmětu český jazyk a  
literatura + cizí jazyk: 

          Hodnocení písemné práce se provádí podle vnitřních kritérií hodnocení stanovených   



        
          pro písemnou práci, přičemž bodové hodnocení dosažené žákem se převádí dle   
          stanovené stupnice. 
                                     Stupnice převodu bodové škály na známku: 
          písemná práce z českého jazyka a literatury       písemná práce z cizího jazyka 
              hranice úspěšnosti = 12 bodů                             hranice úspěšnosti = 16 bodů 
              26 – 30 bodů      - výborný                                 31 – 36 bodů      - výborný  
              22 – 25 bodů      - chvalitebný                            26 – 30 bodů      - chvalitebný 
              17 – 21 bodů      - dobrý                                     21 – 25 bodů      - dobrý  
              12 – 16 bodů      - dostatečný                             16 – 20 bodů      - dostatečný      
              11 bodů a méně – nedostatečný                         15 bodů a méně – nedostatečný  
       9. Kritéria pro hodnocení ústních zkoušek z odborných předmětů: 
           stupeň 1 – výborný: Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb      
                             veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré dopl-  
                             ňující otázky.   
           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.   
           stupeň 3 – dobrý: Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá  
                              s pomocí i veškeré doplňující otázky.   
           stupeň 4 – dostatečný: Žák prokáže schopnost zvládnout s pomocí základní dovednos-  
                             ti, vědomosti ve zvolené maturitní otázce.   
           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.    

10.  Hodnocení praktické zkoušky a písemné práce oznámí žákovi předseda zkušební  
 maturitní komise nejpozději v době konání ústních zkoušek.  
 Kritéria pro hodnocení praktické zkoušky jsou v příloze tohoto dokumentu. 

     11. O výsledku zkoušky konané formou maturitní práce a její obhajoby rozhodne   
           maturitní komise na návrh vedoucího a oponenta maturitní práce, hodnocení je   
           stanoveno na základě písemných posudků vedoucího a oponenta maturitní práce  
           a ústní obhajoby maturitní práce autorem práce. 
     12. Při hodnocení písemného a ústního projevu žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek    
           pro konání maturitní zkoušky jsou tolerovány symptomy dle jejich platného doporu-  
           čení k uzpůsobení podmínek pro konání MZ. 

13. Žák vykoná úspěšně profilovou část MZ, pokud úspěšně vykoná všechny povinné  
      zkoušky profilové části MZ. 

 
 

V Teplicích 14. března 2022 
Zpracoval: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA, ředitel 
 
 
Příloha: Kritéria pro hodnocení praktické MZ 
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Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky 
Obor vzdělání:  82-41-M/05  Grafický design 
Zkouška:  ODBORNÉ PŘEDMĚTY 
Téma: Jednotný vizuální styl (Corporate design) 
            
Žák může získat maximálně 100 bodů. Pro hodnocení jsou stanovena následující hodnotící 
kritéria: 

-  originalita (nápaditost) řešení                - max. 25 bodů 
-  výtvarná a grafická úroveň provedení   - max. 25 bodů  
-  komplexnost řešení                              -  max. 25 bodů 
-  prezentace práce                                   - max. 25 bodů 

Bodové hodnocení s převodem na klasifikační stupeň: 
100 - 88 bodů            výborný 
 87 - 75 bodů             chvalitebný 
 74 - 52 bodů             dobrý 
 51 - 31 bodů             dostatečný 
 30 -   0 bodů             nedostatečný                        hranice úspěšnosti = 31 bodů 
 
Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky 
Obor vzdělání : 69–41–L/01 Kosmetické služby 
Zkouška: KOSMETICKÁ PÉČE 
 
Téma: Provedení celkové kosmetické péče 
Žák může získat maximálně 100 bodů. Pro hodnocení jsou stanovena následující hodnotící 
kritéria: 
 
Oblast hodnocení     Počet bodů 

Péče o nohy 0    -    20 
Péče o ruce 0    -    25  
Celkové ošetření pleti s líčením     0    -      55 

    C e l k e m                 100 
 

Bodové hodnocení s převodem na klasifikační stupeň: 
100 - 88 bodů            výborný 
 87 - 75 bodů             chvalitebný 
 74 - 52 bodů             dobrý 
 51 - 31 bodů             dostatečný 
 30 -   0 bodů             nedostatečný                          hranice úspěšnosti = 31 bodů 



                                                               2/2 
 
Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky 
Obor vzdělání : 66-41-L/01 Obchodník 
Zkouška: Účetnictví                                     
Téma: Účtování individuálního podnikatele v jednom účetním období.  
 
Žák může získat maximálně 100 bodů. Pro hodnocení jsou stanovena následující hodnotící 
kritéria: 
 
Oblast hodnocení     Počet bodů 
          Účetní deník        0 - 30 
          Deník dle účtů        0 - 30 
          Výsledovka        0 - 20 
          Rozvaha        0 - 20 
C e l k e m         100 

 

Bodové hodnocení s převodem na klasifikační stupeň: 
100 - 88 bodů            výborný 
 87 - 75 bodů             chvalitebný 
 74 - 52 bodů             dobrý 
 51 - 31 bodů             dostatečný 
 30 -   0 bodů             nedostatečný                           hranice úspěšnosti = 31 bodů 
____________________________________________________________________ 
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