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Způsob hodnocení a stanovení výsledného hodnocení profilové maturitní zkoušky ve šk. 

roce 2020/2021 pro třídy 8.A. 8.B, 4.C 

 

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

ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění a Opatřením obecné povahy MŠMT 

ze dne 29.1.2021, č.j. MŠMT-3267/2021-1, 

 

navrhla ředitelka školy následující způsob hodnocení zkoušky a způsob stanovení výsledného 

hodnocení: 

 

1. Hodnocení každé zkoušky zahrnuje pouze hodnocení ústní zkoušky před maturitní 

komisí. 

2. Každá zkouška profilové části hodnocena zvlášť. 

3. Výsledky ústní maturitní zkoušky profilové části bude hodnocen v souladu s § 24, odst. 

4 výše uvedené vyhlášky klasifikačními stupni:  

stupeň 1 - Výborný, stupeň 2 - Chvalitebný, stupeň 3 - Dobrý, stupeň 4 - Dostatečný, 

stupeň 5 - Nedostatečný. 

4. Kritéria hodnocení vycházejí z čl. 10  Pravidel hodnocení výsledků vzdělávaní, která 

jsou součástí Školního řádu Gymnázia Olgy Havlové. Způsob hodnocení je stanoven 

následovně: 

 

• Klasifikační stupeň 1: Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného 

tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, přičemž se 

v malé míře dopouští drobných chyb a nepřesností. 

 

• Klasifikační stupeň 2: Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného 

tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, zpravidla bez 

podstatných nedostatků. 

 

• Klasifikační stupeň 3: Žák pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu s 

pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, reaguje ne vždy správně na doplňující 

dotazy členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností. 

 

• Klasifikační stupeň 4: Žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného 

tématu s pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující dotazy 

členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností. 
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• Klasifikační stupeň 5: Žák se nedostatečně orientuje v dané problematice a nereaguje 

na doplňující otázky. 

5. Způsob hodnocení z předmětů: Český jazyka a literatura, Anglický jazyka, Francouzský 

jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk je uveden ve zvláštním dokumentu.  

6. Výsledné hodnocení stanoví maturitní komise hlasováním podle následujících pravidel: 

a) Komise jednomyslně schválí návrh známky zkoušejícího a známky uvede 

do maturitního protokolu.    

b) Neschválí-li komise jednomyslně návrh známky zkoušejícího, potvrdí výsledky 

hlasování do přílohy č. 1 a výsledné známky uvede do maturitního protokolu. 

c) Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. 

d) O hodnocení žáka nehlasuje ten člen zkušební komise, který nebyl této zkoušce 

přítomen po převážnou dobu konání zkoušky. 

 

V Ostravě-Porubě dne 11. 2. 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Huvarová 

ředitelka školy 

 


