Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
pro obor vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum v jarním i podzimním období 2019
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, navrhuji způsob hodnocení
zkoušek profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 takto:
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle následující klasifikační stupnice:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

Kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti. Jeho projev je správný, přesný,
výstižný.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. Projev mívá menší nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby.
V projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
V uplatňování osvojených poznatků se vyskytují závažné chyby. Projev má vážné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.
V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují velmi závažné chyby. Projev má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Chyby žák nedovede opravit ani s pomocí učitele.
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Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se skládá z částí účetnictví a informační a
komunikační technologie.
Žák vykoná praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů úspěšně, pokud z každé části této
zkoušky získá alespoň tolik bodů, kolik činí hranice úspěšnosti příslušné části praktické maturitní
zkoušky z odborných předmětů. Pokud je žák z některé části hodnocen známkou nedostatečný, je
známkou nedostatečný hodnocena celá zkouška.
Hranice úspěšnosti je pro obě části 40 % z maximálního počtu bodů, které je možné z dané části
získat.
Maximální počet bodů a hranice úspěšnosti je dána následující tabulkou:
Účetnictví

Informační a komunikační
technologie

230

210

92

84

Maximální počet bodů
Hranice úspěšnosti

Obě části zkoušky se hodnotí podle následující tabulky:
% dosažených bodů
100,0 – 85,0
84,9 – 70,0
69,9 – 55,0
54,9 – 40,0
39,9 – 0

Klasifikační stupeň
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Opravnou nebo náhradní zkoušku koná žák pouze z té části praktické maturitní zkoušky, v níž
neuspěl nebo ji nekonal.
Výsledná známka z předmětu je určena váženým aritmetickým průměrem známek z dílčích částí.
Zaokrouhlení na výslednou známku se provede tak, že je-li desetinná část vypočtené známky 0,50 a
nižší, známka se zaokrouhlí směrem dolů. Je-li desetinná část vypočtené známky vyšší než 0,5,
zaokrouhlí se výsledná známka směrem nahoru.
Váhy jednotlivých částí:

účetnictví
informační a komunikační technologie

52,3 %
47,7 %

Mgr. Jan Marenčík v. r.
ředitel školy
V Hodoníně dne 15. dubna 2019
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