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Hodnocení prof ilových maturitních zkoušek ve školním roce 2020 - 2021 

Ústní prof ilové zkoušky 

Hodnocení se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) dle Školního řádu č. 
j. GSV/1081/2020. 
 
Kritéria stupňů prospěchu 
  
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe 
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a 
tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu 
a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. 
Jeho ústní projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je bez chyb. Výsledky jeho činnosti jsou 
kvalitní.  
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 
úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo 
s menšími podněty učitele prezentuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolu, hodnotí jevy i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 
Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je 
zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně 
nebo s menší pomocí prezentovat vhodné texty.  
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, fakt, pojmů, definic a 
zákonitostí. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných 
poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky 
a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho 
logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev má menší nedostatky. Chyby 
dovede s pomocí učitele opravit.  
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při 
provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. 
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 
závažné chyby. Při využívání poznatků a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Chyby dovede 
žák se značnou pomocí učitele opravit.  
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Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné mezery. Jeho 
dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V 
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností 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 časté logické nedostatky. V 
ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti 
a grafický projev mají vážné nedostatky. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.  
 

Praktické prof ilové zkoušky 

Obor 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů  

Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá ze dvou částí: informační technologie a odborné 
ekonomické předměty, probíhá losování ze 3 variant. 
Hodnocení praktické zkoušky – informační technologie 

Celkem je část hodnocena 100 body.  
Zkouška se skládá z práce v textových, tabulkových, prezentačních, databázových a grafických 
programech, z tvorby webových prezentací a základů programování. Podmínka úspěšného vykonání 
praktické zkoušky z části informační technologie je minimálně 51 bodů. 
 
Hodnocení praktické zkoušky – odborné ekonomické předměty 

Celkem je část hodnocena 100 body.  
 zaúčtování účetních případů 60 bodů, 
 řešení ekonomických příkladů  40 bodů  
Podmínka úspěšného vykonání praktické zkoušky z části odborné ekonomické předměty minimálně 51 
bodů. 
Celkové hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů  

Známka výborný  175 – 200 bodů 
Známka chvalitebný  150 – 174,5 bodů 
Známka dobrý   125 – 149,5 bodů 
Známka dostatečný  102 – 124,5 bodů 
Známka nedostatečný   do 101,5 bodů 
Zároveň musí být splněna podmínka dosáhnout minimálně 51 bodů z každé části. 
 
V Ledči nad Sázavou 19. 4. 2021  
 
Mgr. Iva Křížková, v. r.  
-------------------------------------------- 
předseda zkušební maturitní komise 


