
 

 

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

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 (dále jen Vyhláška), navrhuje ředitel školy hodnocení 
zkoušek profilové části maturitní pro maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017. 

Kritéria hodnocení zkoušek  

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. 

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně 
prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle § 19a, uvádí se v 
protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 

 1 – výborný, 

 2 – chvalitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatečný, 

 5 – nedostatečný. 

Forma profilové části maturitní zkoušky 

 forma ústní zkoušky: cizí jazyk, matematika, základy společenských věd, biologie, chemie, fyzika, 
zeměpis, dějepis, umění a kultura 

o Pro každý předmět je zveřejněno 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno losuje. 

 forma praktické zkoušky: hudební výchova/výtvarná výchova (Zkouška je realizována formou veřejné 
hudební produkce/výstavy, přičemž student zajišťuje organizační i obsahovou stránku akce. Zabezpečí 
vhodný prostor, odpovídající propagaci, účast zástupců hodnotící komise i pedagoga pověřeného 
zpracováním odborného posudku. Nese přitom odpovědnost za důstojný průběh koncertu/výstavy a 
usiluje o odpovídající společenskou úroveň akce. K vlastní produkci zodpovědně vybírá (po konzultaci 
se svým pedagogem) skladby přiměřené vlastním schopnostem ve zvolené/zvolených 
oblasti/oblastech hudební produkce/výtvarného oboru i významu připravovaného koncertu/výstavy v 
minimální časovém rozsahu 20 minut pro samostatný koncert a 12 minut pro společný koncert více 
studentů / v minimálním rozsahu 5-15 prací dle obtížnosti.) 

 forma ústní zkoušky a vypracování maturitní práce a její obhajoba (tj. kombinace těchto forem): 
Informatika a výpočetní technika 

o Pro vypracování maturitní práce je stanoveno 6 témat, z nichž si žák vybírá jedno. 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19a a v souladu s úpravou školského zákona č. 561/2004 Sb. ve 
smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel gymnázia, že budou uznány pro nahrazování zkoušek z cizího jazyka 
profilové části MZ zkoušky minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro anglický 
jazyk doložené ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Kopii dokladu o 
úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí maturanti odevzdat nejpozději do 31. března 
řediteli školy. Zkoušku z cizího jazyka v profilové části koná jako nepovinnou a lze ji tedy nahradit příslušným 
certifikátem 

V Kadani dne 25. 4. 2020  .....................……………………………… 

 Podpis ředitele 

 


