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ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK  

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

PLATNÉ I PRO ŽÁKY – ABSOLVENTY, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K OPRAVNÉ ZKOUŠCE NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠCE 

 

Předmět:  HARDWARE    (Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie)   

  OPERAČNÍ SYSTÉMY  (Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie) 

Předmět:  EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  (Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví) 

HOTELOVÝ PROVOZ   (Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví) 

  CESTOVNÍ RUCH – nepovinná (Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví) 

  ÚČETNICTVÍ – nepovinná (Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví) 

Předmět:  SOCIÁLNÍ POLITIKA   (Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost) 

SOCIÁLNÍ PÉČE   (Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost) 

 PSYCHOLOGIE - nepovinná (Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost) 

Předmět:  SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA  (Obor vzdělání: 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve  

školství/DS) 

PSYCHOLOGIE   (Obor vzdělání: 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve  

školství /DS) 

Předmět:  SOCIÁLNÍ PÉČE   (Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní  

menšiny/DS) 

PRÁCE S MENŠINAMI  (Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní    

                           menšiny/DS) 

 

Klasifikační tabulka 

Výsledná známka Body 

výborný 30 - 26 

chvalitebný 25 - 21 

dobrý 20 - 16 

dostatečný 15 - 11 

nedostatečný 10 - 0 

Hodnotící tabulka 

Kritéria hodnocení Počet bodů 

1. Odborná a jazyková správnost ústního, popř. písemného projevu. 

(ústní projev je spisovný, terminologicky přesný, srozumitelný a plynulý;  

písemný projev je přehledný a srozumitelný) 

0 – 5 bodů 

2. Přesnost a ucelenost požadovaných poznatků. 

(požadované poznatky jsou přesné a ucelené) 
0 – 5 bodů 

3. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů. 

(osvojené poznatky jsou správně využívány při řešení teoretických a praktických úkolů) 

0 – 5 bodů 

4. Aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim. 

(přístup k dané problematice je aktivní, mnohdy nad rámec požadovaných znalostí) 
0 – 5 bodů 

5. Kvalita myšlení a jeho logika, samostatnost a tvořivost. 

(kvalita myšlení je logicky správná, se zřetelnými projevy samostatnosti a tvořivosti) 
0 – 5 bodů 

6. Doplňující otázky k hlavnímu tématu. 

(správnost a přesnost odpovědí na doplňující otázky) 
0 – 5 bodů 
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Bodové ohodnocení 

Body Popis odpovědi 

5 bezchybná, samostatná, úplná a přesná 

4 téměř bezchybná, samostatná, úplná a přesná, s menší dopomocí 

3 chybná a nepřesná, korigovaná s pomocí zkoušejícího 

2 nedostačující, nesamostatná s výraznou pomocí zkoušejícího 

1 nedostačující, nesamostatná i přes výraznou pomoc zkoušejícího 

0 bez odpovědi 

Zpracováno příslušnými zkoušejícími (vyučujícími) daných zkušebních předmětů. Schváleno předmětovou komisí. 
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ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK  

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

Způsob hodnocení a kritéria hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky zpracovávají 

příslušní vyučující daného zkušebního předmětu a jsou součástí organizačního zabezpečení praktické zkoušky. 

S hodnocením a kritérii hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky seznamuje žáky v 

dostatečném předstihu před konáním praktické zkoušky příslušný vyučující daného zkušebního předmětu. 

Předmět: PŘÍMÁ PÉČE O KLIENTA 

Platné i pro opravnou zkoušku za školní rok 2019/2020 

Obor vzdělání:  Sociální činnost  

Kód oboru:  75-41-M/01 

Třída:   SČ4A, SČ4B 

 

Maturitní zkouška bude hodnocena klasifikačním stupněm, který je udáván souhrnem počtu bodů získaných 

v dílčích částech praktické maturitní zkoušky. Pro úspěšné splnění praktické maturitní zkoušky musí žák získat 

minimální počet bodů v každé dílčí části zkoušky. 

I. Zkouška: maximální počet bodů 20, minimální počet bodů za každou část a) – d) 1 bod (celkem 

4 body) 

II. Portfolio žáka: maximální počet bodů 10, minimální počet bodů za každou část a) – b) 1 bod 

(celkem 2 body) 

III. Didaktická pomůcka: maximální počet bodů 10, minimální počet bodů za každou část a) – b)  

1 bod (celkem 2 body) 

Maximální počet bodů celkem 40, minimální počet bodů celkem 8. 

 

Klasifikační tabulka 

Výsledná známka Body 

výborný 40-33 

chvalitebný 32-25 

dobrý 24-17 

dostatečný 16- 8 

nedostatečný  7- 0 

 

Hodnotící tabulka 

Kritéria hodnocení Počet bodů 

I. Zkouška  

a) Úroveň odbornosti praktické ukázky 0-5 

b) Schopnost vyhledat informace 0-5 

c) Uplatnění osvojených poznatků při řešení praktických úkolů  0-5 

d) Komunikace  0-5 

II. Portfolio žáka  

a) Obsah portfolia 0-5 

b) Samostatnost a tvořivost 0-5 

III. Didaktická pomůcka  

a) Úroveň tvorby didaktické pomůcky 0-5 

b) Metodická příprava 0-5 

 

Bodové ohodnocení 

Body Popis odpovědi 

5 bezchybná, samostatná, úplná a přesná 

4 téměř bezchybná, samostatná, s menší dopomocí 

3 chybná a mírně nepřesná, korigovaná s pomocí zkoušejícího 

2 chybná a nepřesná, výrazně korigovaná s pomocí zkoušejícího 

1 nedostačující, nesamostatná, zásadní pomoc zkoušejícího 

0 hrubé nedostatky, nesplněno, bez odpovědi 
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Předmět: PŘÍMÁ PÉČE O KLIENTA 

Opravná zkouška za školní rok 2019/2020 
Obor vzdělání:  Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 

Kód oboru:  75-41-M/01 

Třída:   DSM5 

 

Maturitní zkouška bude hodnocena klasifikačním stupněm, který je udáván souhrnem počtu bodů získaných 

v dílčích částech praktické maturitní zkoušky. Pro úspěšné splnění praktické maturitní zkoušky musí žák získat 

minimální počet bodů v každé dílčí části zkoušky. 

I. Zkouška: maximální počet bodů 20, minimální počet bodů za každou část a) – d) 1 bod (celkem 

4 body) 

II. Portfolio žáka: maximální počet bodů 10, minimální počet bodů za každou část a) – b) 1 bod 

(celkem 2 body) 

Maximální počet bodů celkem 30, minimální počet bodů celkem 6. 

 

Klasifikační tabulka 

Výsledná známka Body 

výborný 30-25 

chvalitebný 24-19 

dobrý 18-13 

dostatečný 12- 6 

nedostatečný 5- 0  

 

 

Hodnotící tabulka 

Kritéria hodnocení Počet bodů 

I. Zkouška  

a) Úroveň odbornosti praktické ukázky 0-5 

b) Schopnost vyhledat informace 0-5 

c) Uplatnění osvojených poznatků při řešení praktických úkolů  0-5 

d) Komunikace  0-5 

II. Portfolio žáka  

a) Obsah portfolia 0-5 

b) Samostatnost a tvořivost 0-5 

 

 

Bodové ohodnocení 

Body Popis odpovědi 

5 bezchybná, samostatná, úplná a přesná 

4 téměř bezchybná, samostatná, s menší dopomocí 

3 chybná a mírně nepřesná, korigovaná s pomocí zkoušejícího 

2 chybná a nepřesná, výrazně korigovaná s pomocí zkoušejícího 

1 nedostačující, nesamostatná, zásadní pomoc zkoušejícího 

0 hrubé nedostatky, nesplněno, bez odpovědi 
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Předmět: SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (PRM, ITP) 

Obor vzdělání:   Informační technologie  

Kód oboru:  18-20-M/01 

Třída:   IT4 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů je vykonávána v profilové části maturitní zkoušky. Úkolem zkoušky je 

ověřit u žáků znalosti a jejich aplikování v oblasti profilových předmětů. 

Kritéria hodnocení 

Bodové hodnocení jednotlivých předmětů 

Předmět Body celkem Minimální počet získaných bodů 

Internetové prezentace 20 8 

Programování 20 8 

 

Celkové hodnocení zkoušky 

Výsledná známka Body 

výborný 36 – 40 

chvalitebný 29 – 35 

dobrý 22 – 28 

dostatečný 16 – 21 

nedostatečný 0 – 15  

 

Kritéria hodnocení zkoušky 

Programování 

1A Zpracování zadání 0 – 5 

1B Zápis programu  0 – 5 

1C Dodržení základních parametrů 0 – 5 

1D Funkčnost programu  0 – 5 

Internetové prezentace 

2A Struktura kódu HTML5 0 – 5 

2B CSS3 0 – 5 

2C Formulář 0 – 5 

2D PHP 0 – 5 

 

 

Hodnocení Body 

Bezchybné, přesné a zcela funkční vypracování 5 

Téměř bezchybné a téměř funkční vypracování 4 

Chybné a částečně funkční vypracování 3 

Nedostačující a téměř nefunkční vypracování 2 

Chybné a nefunkční vypracování 1 

Nevypracovaná žádná část úkolu 0 
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Předmět: SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (TPP, TOS) 

Obor vzdělání:   Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)  

Kód oboru:  65-42-M/01 

Třída:   HT4 

 

Hodnocení – kritéria a pravidla 

Praktická maturitní zkouška bude hodnocena klasifikačním stupněm, který je udáván souhrnem počtu bodů 

získaných v dílčích částech maturitní zkoušky. K zaznamenávání bodování dílčích úkolů je určen formulář.  

 

 

Klasifikační tabulka 

35 – 30 bodů Výborný 

29 - 24 bodů Chvalitebný 

23 – 18 bodů Dobrý 

17 – 13 bodů Dostatečný 

 12 – 0 bodů Nedostatečný 

 

 

Tabulka hodnocení 

Část praktické maturitní zkoušky Počet 

bodů 

Kritéria hodnocení 

1. Komunikativní kompetence  0 – 5 bodů Samostatný projev žáka, odborné zdůvodnění 

dokumentace slavnostní hostiny  

2. Odborné kompetence   0 – 5 bodů Využití odborných znalosti při písemném 

zpracování dokumentace 

3. Estetická úprava slavnostní hostiny

  

0 – 5 bodů Estetické zpracování dokumentace a 

slavnostního stolu (výseč pro 4 osoby) 

4. Personální a sociální kompetence 0 – 5 bodů Organizace práce, rychlost přizpůsobit se 

vzniklým situacím při odborných dotazech 

5. Kompetence k pracovnímu uplatnění a 

podnikatelské aktivity 

0 – 5 bodů Dodržení pravidel banketního způsobu 

obsluhy při servisu pokrmů a nápojů 

6. Kompetence využívat prostředky 

informační a komunikačních technologií                                                           

0 – 5 bodů Úroveň formální úpravy dokumentace 

slavnostní hostiny 

7. Dodržování bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci                

0 – 5 bodů Přejímka inventáře, dodržování pracovního 

postupu dodržování hygieny a bezpečnosti 

práce 

 

 

Bodové hodnocení 

Body Popis práce žáka 

5 práce a projev žáka je samostatný, bezchybný, přesný, úplný  

4 práce a projev žáka je samostatný, téměř bezchybný, úplný a přesný s menší dopomoci 

3 práce a projev žáka je chybný, nepřesný, korigován s pomocí zkoušejícího 

2 práce a projev žáka je nedostačující, nesamostatný a s velkou pomocí zkoušejícího 

1 práce a projev žáka je nedostačující, nesamostatný i přes výraznou pomoc zkoušejícího 

0 práce a projev žáka nelze hodnotit (nesplňuje podmínky pro hodnocení) 

 

Podmínkou pro vykonání praktické maturitní zkoušky je odevzdání dokumentace slavnostní hostiny 

v stanoveném termínu. 
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Předmět:                 VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU 

Obor vzdělávání:    Pedagogika pro asistenty ve školství 

Kód oboru:              75-31-M/02 

Třída:                       DSP5 

 

Maturitní zkouška bude hodnocena klasifikačním stupněm, který je udáván souhrnem počtu bodů získaných 

v dílčích částech praktické maturitní zkoušky. Pro úspěšné splnění praktické maturitní zkoušky musí žák získat 

minimální počet bodů v každé dílčí části zkoušky. 

I. Výtvarné techniky (5 bodů), Postupy práce (5 bodů), Materiály a nástroje (5 bodů): maximální 

počet bodů 15, minimální počet bodů za každou část a) – c) 2 body (celkem 6 bodů) 

II. Portfolio (5 bodů), Příprava na výtvarnou činnost (5 bodů): maximální počet bodů 10, minimální 

počet bodů za každou část a) – b) 2 body (celkem 4 body) 

Maximální počet bodů celkem 25, minimální počet bodů celkem 10. 

 

 

Klasifikační tabulka 

Výsledná známka Body 

výborný 25 - 22 

chvalitebný 21 – 18 

dobrý 17 – 14 

dostatečný 13 – 10 

nedostatečný   9 -   0 

 

 

Hodnotící tabulka 

Kritéria hodnocení Počet bodů 

I.  

a) Výtvarné techniky (přehled výtvarných technik, varianty, charakteristika) 0 - 5 

b) Postupy práce (ucelený popis jednotlivých fází činnosti) 0 - 5 

c) Materiály a nástroje (základní a netradiční materiály a nástroje vhodné pro danou 

techniku) 
0 - 5 

II.  

a) Portfolio (texty obsahuje všechny údaje pro realizaci výtvarné činnosti) 0 - 5 

b) Příprava na výtvarnou činnost (text je podkladem pro realizaci výtvarné činnosti 

v souladu s vylosovaným tématem) 
0 - 5 

 

 

Bodové ohodnocení 

Popis odpovědi Body 

bezchybná, samostatná, úplná a přesná 5 

téměř bezchybná, samostatná, úplná a přesná, s menší dopomocí 4 

chybná a nepřesná, korigovaná s pomocí zkoušejícího 3 

nedostačující, nesamostatná s výraznou pomocí zkoušejícího 2 

nedostačující, nesamostatná i přes výraznou pomoc zkoušejícího 1 

bez odpovědi 0 
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Předmět:                 HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU 

Obor vzdělávání:    Pedagogika pro asistenty ve školství 

Kód oboru:              75-31-M/02 

Třída:                       DSP5 

 

Maturitní zkouška bude hodnocena klasifikačním stupněm, který je udáván souhrnem počtu bodů získaných 

v dílčích částech praktické maturitní zkoušky. Pro úspěšné splnění praktické maturitní zkoušky musí žák získat 

minimální počet bodů v každé dílčí části zkoušky. 

I. Odbornost výkladu (5 bodů), Modifikace poznatků (5 bodů): maximální počet bodů 10, 

minimální počet bodů za každou část a) – b) 2 body (celkem 4 body) 

II. Portfolio (5 bodů), Příprava hudební činnosti (5 bodů), Praktický výstup (5 bodů): maximální 

počet bodů 15, minimální počet bodů za každou část a) – c) 2 body (celkem 6 bodů) 

Maximální počet bodů celkem 25, minimální počet bodů celkem 10. 

 

 

Klasifikační tabulka 

Výsledná známka Body 

výborný 25 – 22  

chvalitebný 21 – 18 

dobrý 17 – 14 

dostatečný 13 – 10 

nedostatečný 9 – 0  

 

 

Hodnotící tabulka 

Kritéria hodnocení Počet bodů 

I.  

a) Odbornost výkladu (tvrzení opřená na odborné literatuře, vlastní poznatky z 

praxe) 
0 – 5 

b) Modifikace poznatků (žák je schopen na základě zadání učitele  

na místě zkoušky modifikovat poznatky metodik) 
0 – 5 

II.  

a) Portfolio (obsahuje všechny potřebné údaje pro realizaci hudební činnosti) 0 – 5 

b) Příprava hudební činnosti (text je podkladem pro realizaci hudební činnosti 

v souladu s vylosovaným tématem) 
0 – 5 

c) Praktický výstup (žák předvede činnost na figurantech) 0 – 5 

 

 

Bodové ohodnocení 

Popis odpovědi Body 

bezchybná, samostatná, úplná a přesná 5 

téměř bezchybná, samostatná, úplná a přesná, s menší dopomocí 4 

chybná a nepřesná, korigovaná s pomocí zkoušejícího 3 

nedostačující, nesamostatná s výraznou pomocí zkoušejícího 2 

nedostačující, nesamostatná i přes výraznou pomoc zkoušejícího 1 

bez odpovědi 0 
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Předmět:                 TĚLESNÁ VÝCHOVA S METODIKOU 

Obor vzdělávání:    Pedagogika pro asistenty ve školství 

Kód oboru:              75-31-M/02 

Třída:                       DSP5 

 

Maturitní zkouška bude hodnocena klasifikačním stupněm, který je udáván souhrnem počtu bodů získaných 

v dílčích částech praktické maturitní zkoušky. Pro úspěšné splnění praktické maturitní zkoušky musí žák získat 

minimální počet bodů v každé dílčí části zkoušky. 

I. Portfolio žáka: maximální počet bodů 5, minimální počet bodů 1 

II. Teorie: maximální počet bodů 5, minimální počet bodů 1 

III. Praktická ukázka: maximální počet bodů 5, minimální počet bodů 3 

Maximální počet bodů celkem 15, minimální počet bodů celkem 5. 

 

Klasifikační tabulka 

Výsledná známka Body 

výborný 15 - 13 

chvalitebný 12 - 10 

dobrý  9  -  7 

dostatečný  6 -  5 

nedostatečný  4 -  0 

 

 

Hodnotící tabulka 

Kritéria hodnocení   Počet bodů 

Portfolio žáka:  

Odborná a jazyková správnost 

Grafické zpracování (písemný projev je přehledný a srozumitelný) 

Úroveň zpracování 

 

0  -   5 bodů 

Teorie: 

Odborná znalost, rozsah, ucelenost, přesnost 
 

0   -   5 bodů 

Praktická ukázka: 

Metodika 

Způsob vedení hodiny 

Aktivita v přístupu k činnostem 

Schopnost vysvětlení a opravy 

Doplňující otázky k tématu (správnost a přesnost odpovědi na doplňující otázky) 

 

 

 

0   -   5 bodů 

 

 

Bodové hodnocení 

Body Popis provedení 

5 bezchybné, samostatné, úplné a přesné 

4 téměř bezchybné, samostatné, úplné a přesné, s menší dopomocí 

3 chybné a nepřesné, korigované s pomocí zkoušejícího 

2 nedostačující, nesamostatné s výraznou pomocí zkoušejícího 

1 nedostačující, nesamostatné i přes výraznou pomoc zkoušejícího 

0 zcela nevyhovující 
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ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ A ÚSTNÍCH ZKOUŠEK  

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY, 

ANGLICKÉHO JAZYKA A NĚMECKÉHO JAZYKA 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

PLATNÉ I PRO ŽÁKY – ABSOLVENTY, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K OPRAVNÉ ZKOUŠCE NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠCE 

 

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 

hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

PŘÍLOHY: 

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTNÍ 

ZKOUŠKY 

 ANGLICKÝ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 NĚMECKÝ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 

 

 

ZPŮSOBY TOLERANCE SYMPTOMŮ DLE DOPORUČENÍ ŠPZ 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 

PLATNÉ I PRO ŽÁKY – ABSOLVENTY, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K OPRAVNÉ ZKOUŠCE NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠCE 

 

 

PŘÍLOHY: 

 ZPŮSOBY TOLERANCE SYMPTOMŮ DLE DOPORUČENÍ ŠPZ – PÍSEMNÁ PRÁCE 

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 ZPŮSOBY TOLERANCE SYMPTOMŮ DLE DOPORUČENÍ ŠPZ – ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

 

Součástí kritérií hodnocení písemných prací a ústních zkoušek jsou rovněž způsoby tolerance symptomů dle 

Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (ve formě výpisu z doporučení ŠPZ pro 

jednotlivé žáky s PUP).  

Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáků s PUP jsou při hodnocení k dispozici 

zkoušejícím (ústní zkoušky) a učitelům pověřeným návrhem hodnocení písemných prací a praktických zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky. 

 

 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, se hodnocení každé zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky provádí podle klasifikační stupnice.  
 

 

 

 

 

 

V Ostravě-Porubě dne 17. března 2023 

          Mgr. Ivana Jírů, v. r. 

                              ředitelka školy 

 

 


