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Kritéria hodnocení maturitních profilových zkoušek ve školním roce 2019/2020 

 
Pravidla pro klasifikaci žáků: 

a) Hodnocení žáka je vyjádřeno klasifikací, prospěchovými stupni 1 – 5. 

b) U teoretických předmětů je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení 
požadovaných poznatků, kvalita a rozsah znalostí, schopnost uplatňovat osvojené 
poznatky při řešení úkolů, kvalita myšlení, aktivita, přesnost a výstižnost. 

c) U teoreticko–praktických předmětů je hodnocen vztah k praktickým činnostem, osvojení 
praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických 
činnostech, kvalita výsledků činností. 

d) Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k posudku nebo 
doporučení školského poradenského zařízení. 

 
Klasifikační stupně: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá učebními osnovami požadované kompetence, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.  Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 
ústní a písemný projev je obsahově správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný. 
Výsledky jeho činnosti odpovídají soustavné přípravě a porozumění obsahu daného předmětu. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák si osvojil převážnou většinu kompetencí určených učebními osnovami.  Požadované 
poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti dovede interpretovat a používat buď zcela 
samostatně s malými nepřesnostmi nebo s menší pomocí učitele. Pohotově vykonává 
požadované intelektuální a motorické činnosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika 
a tvořivost. Ústní a písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Grafický projev je bez větších nepřesností.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných kompetencí, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 
učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů 
s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. 
Jeho myšlení je vcelku správné, není tvořivé. Ústní a písemný projev není správný, přesný a 
výstižný. Podobnými charakteristikami lze hodnotit i jeho grafický projev.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné mezery. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a 
neprojevuje známky kreativity a samostatnosti. V interpretaci osvojených poznatků a 
dovedností a při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání 
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné 



chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované kompetence neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V interpretaci osvojených vědomostí a dovedností a při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost 
v myšlení, vyskytují se u něho logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 
jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.  

Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky oboru Ekonomické lyceum 

Forma zkoušky je písemná. Zkouška se skládá ze tří předmětů (Informační a komunikační 
technologie – 65 b, Účetnictví – 55 b, Ekonomika - 40 b). Praktická zkouška bude hodnocena 
jednou výslednou známkou. Jednotlivé části opravují učitelé, kteří učí příslušný předmět. 
Výsledky každého předmětu jsou obodovány a je vypočten celkový počet získaných bodů. 

V případě, že žák během studia, nejpozději však do konce 2. pololetí 4. ročníku, prokáže znalosti 
získáním nejméně šesti zkoušek modulů mezinárodního konceptu vzdělávání v oblasti 
digitálních technologií ECDL, nebude konat část praktické zkoušky z předmětu Informační a 
komunikační technologie. V tomto případě mu bude přiznáno bodové hodnocení v příslušném 
poměru k celkové procentuální úspěšnosti při zkouškách z jednotlivých modulů ECDL. Získání 
zkoušek z těchto šesti modulů dokládá dostatečné zvládnutí požadavků k praktické maturitní 
zkoušce z předmětu IKT. 

Bodové rozmezí pro stanovení známky z praktické maturitní zkoušky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkouška z odborných předmětů je na maturitním vysvědčení uvedena jako samostatná známka. 
 
Podrobné informace o organizaci a termínech zkoušky jsou uvedeny v zápise jednání 
metodického sdružení odborných předmětů. 

Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky oboru Obchodní akademie 

Forma zkoušky je písemná. Zkouška se skládá ze dvou předmětů (Účetnictví – 120 b, Písemná 
elektronická komunikace – 40 b). Praktická zkouška bude hodnocena jednou výslednou 
známkou. Jednotlivé části opravují učitelé, kteří vyučují příslušný předmět. Výsledky každého 
předmětu jsou obodovány a je vypočten celkový počet získaných bodů.  

V případě, že se žák 4. ročníku zúčastní celostátní soutěže z účetnictví MD a Dal a umístí se 
v celostátní konkurenci do 10. místa (včetně), nebude žák konat praktickou maturitní zkoušku 
z předmětu Účetnictví a bude mu započítán plný počet bodů z této části. Dále bude konat část 
zkoušky z předmětu písemná elektronická komunikace.  

Bodové rozmezí pro stanovení známky z praktické maturitní zkoušky: 

Známka Bodový rozsah 
1 160 -140 
2 139 -120 
3 119 -100 
4           99 - 75 
5        74 a méně 



 
 
 
 
 
 
 
 
V Blansku   12. 5. 2020 
 
 

 
 
Ing. Petr Bouda 
ředitel školy 

Známka Bodový rozsah 
1 160 -140 
2 139 -120 
3 119 -100 
4           99 - 75 
5        74 a méně 



Navržená kritéria hodnocení byla schválena maturitní komisí dne 22. 5. 2020. 

Maturitní komise třídy E4 

Předsedkyně maturitní 
komise  

 

Místopředsedkyně maturitní 
komise  

 

Třídní učitel  
 

Hodnocení provedl: 

Účetnictví  
 

Informační a komunikační 
technologie  

 

Ekonomika  
 

Maturitní komise třídy O4 

Předsedkyně maturitní 
komise 

 
 

Místopředsedkyně maturitní 
komise 

 
 

Třídní učitel  
 

Hodnocení provedl: 

Účetnictví  
 

Písemná a elektronická 
komunikace 

 
 

 


