
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  
 
 

zkušební období: jarní  termín: 21. 5. - 24. 5. 2018  třída: 8. A 
 
 
1) V souladu s § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a dodatků, schvaluje zkušební 
maturitní komise na návrh ředitele školy způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní 
zkoušky. 

 
2) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky  jsou konány formou ústní zkoušky před zkušební komisí. 

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  
 
3) Pro ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo 

tématu ze seznamu témat stanovených ředitelem školy. 
 
4) Při hodnocení zkoušky se hodnotí zejména  

a) ucelenost, přesnost a úplnost požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí,  
b) uplatňování osvojených poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
c) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  
d) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost projevu. 

 
5) Je-li vylosovaná otázka členěna na podotázky, zohlední se hodnocení jednotlivých podotázek  

ve výsledném hodnocení stejnou vahou. 
 
6) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 

a) 1 – výborný, 
b) 2 – chvalitebný, 
c) 3 – dobrý, 
d) 4 – dostatečný, 
e) 5 – nedostatečný. 

 
7) Hodnocení zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející po konzultaci s přísedícím  

po ukončení zkoušek dopoledního, resp. odpoledního, bloku zkoušek v daném zkušebním dni. 
Výsledné hodnocení zkoušky schvaluje zkušební  komise hlasováním. O hodnocení žáka hlasuje 
zkoušející, přísedící a stálí členové zkušební maturitní komise. O hodnocení žáka při zkoušce 
nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část 
doby konání zkoušky. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.  
 

8) Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém 
žák tuto zkoušku konal.  

 
 
 
V Zábřehu dne 18. 5. 2018   

    
   předseda zkušební maturitní komise 
    
    

    
   místopředseda zkušební maturitní 

komise 
 
 


