HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019/20
Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, §24, odst. 1, ředitel školy navrhuje způsob hodnocení ústní zkoušky
takto:



hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející po dohodě
s přísedícím
celkové hodnocení ústní zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, v případě
sudého počtu hlasů má rozhodující hlas předseda zkušební maturitní komise

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKA
Stupeň 1 – výborný – žák samostatně, věcně a terminologicky správně pojedná o všech uvedených
oblastech daného tématu, reaguje správně na doplňující otázky členů zkušební maturitní komise
Stupeň 2 – chvalitebný – žák samostatně, věcně a terminologicky převážně správně pojedná o všech
uvedených oblastech daného tématu, reaguje správně na doplňující otázky členů zkušební maturitní
komise, dopouští se drobných chyb a nepřesností, po upozornění je sám dokáže vysvětlit a opravit
Stupeň 3 – dobrý – žák pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu s pomocí doplňujících
otázek zkoušejícího, na doplňující dotazy členů zkušební maturitní komise reaguje ne vždy správně,
ve svém výkladu nebo v odpovědích na dotazy se dopouští chyb a nepřesností – chybuje často nebo
jsou chyby zásadního významu maturitní zkouškou
Stupeň 4 – dostatečný – žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného tématu, a to
s pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, nereaguje na dotazy členů zkušební maturitní komise,
dopouští se zásadních chyb a nepřesností
Stupeň 5 – nedostatečný – žák se neorientuje v dané problematice a nereaguje na doplňující otázky
nebo odpovídá se zásadními chybami

HODNOCENÍ PŘEDMĚTU HUMANITNÍ NEBO TECHNICKÁ SPECIALIZACE:
Hodnocení vychází z ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů – kombinace forem
dle §15 – 19

1. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející po dohodě
s přísedícím
 celkové hodnocení ústní zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, v případě
sudého počtu hlasů má rozhodující hlas předseda zkušební maturitní komise
 hodnocení výsledků ústní zkoušky žáka je podle klasifikační stupnice 1 -5 (viz výše)

2. maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky
jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby
maturitní práce.
Průběžná hodnocení, závěrečné hodnocení maturitní práce a hodnocení obhajoby jsou podkladem
pro stanovení klasifikace maturitní zkoušky z odborných předmětů. Hodnocení jednotlivých částí
vychází z klasifikační stupnice 1 – 5 (viz výše).
Poměr jednotlivých částí hodnocení je stanoven takto:
1. průběžná kontrola ……………………….. 15%
2. průběžná kontrola ……………………….. 15%
písemná maturitní práce …………………. 50%
obhajoba před maturitní komisí ………. 20%

Kritéria průběžného hodnocení písemné maturitní práce:






správné a přesné plnění zadaných úkolů
dodržování dohodnutého harmonogramu postupu práce
práce s odbornou literaturou a prameny
míra samostatnosti a iniciativy při plnění zadaných úkolů
vlastní vklad žáka, zejména tvořivosti žáka při řešení praktických úkolů

Závěrečné hodnocení písemné maturitní práce se zaměřuje na:






naplnění cíle či cílů zadání
míru promítnutí všech dílčích aspektů průběžného hodnocení do konečné podoby práce
celkovou provázanost a soudržnost všech částí práce
dodržení předepsané formální úpravy práce
dodržení předepsaného rozsahu práce

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí



obhajoba se skládá z vlastní obhajoby práce před komisí na základě posudků a připomínek,
popř. následné diskuze
obhajoba se hodnotí s ohledem na schopnost žáka prezentovat a obhájit realizovanou úlohu

CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – KOMBINACE FOREM
Maturitní zkouška z odborných předmětů humanitní nebo technická specializace se hodnotí jedním
výsledným stupněm hodnocení v tomto poměru:
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ………………………………… 60%
maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí ………40%

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy

Mgr.
Břetislav
Kožušník

Digitálně podepsal Mgr. Břetislav
Kožušník
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-70947911,
o=Střední odborná škola
waldorfská, Ostrava, příspěvková
organizace [IČ 70947911], ou=1,
cn=Mgr. Břetislav Kožušník,
sn=Kožušník,
givenName=Břetislav,
serialNumber=P311937
Datum: 2020.06.08 14:18:58 +02'00'

