Hodnocení profilových maturitních zkoušek ve školním roce 2019 - 2020
Ústní profilové zkoušky
Hodnocení se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) dle Školního řádu
č. j. GSV/0833/2018.

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 profilové 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 45 bodů,

vyhotovení dokladů
10 bodů,

řešení ekonomických příkladů 45 bodů
•
z toho výpočet odpisů hmotného majetku 15 bodů,
•
výpočet mzdy jednoho zaměstnance 15 bodů,
•
sestavení kalkulace přirážkovou metodou 15 bodů.
Podmínka úspěšného vykonání praktické zkoušky z části odborné ekonomické předměty minimálně 51
bodů, počet zaúčtovaných účetních případů 15.
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.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz

Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
Hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů
Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá ze dvou částí: stavba a provoz strojů a počítačové
konstruování.
V předmětu stavba a provoz strojů probíhá losování z 5 variant. Podmínka úspěšného vykonání zkoušky
je získání alespoň 12 bodů z celkových 48 bodů. Druhou částí je počítačové konstruování. K maturitní
zkoušce je připraveno 6 témat. Podmínka úspěšného vykonání zkoušky je alespoň 47 bodů z 106.
Výsledné hodnocení je pak dáno dílčími známkami z obou částí, podmínkou pro úspěšné zvládnutí
maturitní zkoušky je hodnocení v obou předmětech alespoň jako dostatečný. Pokud v jednom předmětu
je žák hodnocen jako nedostatečný, praktickou maturitní zkoušku nesložil.
Hodnocení praktické zkoušky – stavba a provoz strojů
Celkem je tato část hodnocena celkovým počtem 48 bodů.
Žák musí prokázat znalosti pro výpočet šroubových a kolíkových spojů, mechanických převodů, hřídelí a
pružin. Výpočty jsou zadány jako návrhové nebo kontrolní. Žák používá logickou analýzu, zvolí
odpovídající vztahy pro správné řešení. Výpočet má svou strukturu a posloupnost, tzn. obecný vztah,
dosazení, pomocné výpočty a výsledek. Důraz je kladen na správné jednotky. Součástí výpočtů jsou
znalosti z mechaniky, fyziky či matematiky. Žák vyhledává správně a rychle ve strojnických tabulkách,
které jsou při výpočtech nezbytné. Každá úloha je ohodnocena určitým počtem bodů podle obtížnosti,
které se u všech úloh sčítají. Podle celkového počtu dosaženách bodů je stanovena známka. Hodnotí se
ruční zpracování, tzv.“šmírák“ a čistopis v programu Excel. Výsledná známka je pak stanovena z ručního
zpracování a čistopisu.
Každý žák má připraven počítač s požadovanými aplikacemi, pracuje na sdíleném uložišti s vylosovaným
zadáním. Uložiště je na žákovském serveru, kde po skončení práce zůstanou vypracované soubory všech
aplikací ke kontrole s tištěnou podobou.
Celkové hodnocení praktické zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů
Známka výborný
40 - 48 bodů
Známka chvalitebný
31 - 39 bodů
Známka dobrý
22 - 30 bodů
Známka dostatečný
12 - 21 bodů
Známka nedostatečný
do 12 bodů
Hodnocení praktické zkoušky – počítačové konstruování
Celkem je část hodnocena 106 body.
1) Práce by měla ukázat praktické dovednosti a teoretické znalosti z předmětů Technické kreslení a
Počítačové konstruování s vazbou na ostatní odborné strojírenské předměty.
2) Je zaměřena na práci v programech Autodesk Inventor a AutoCAD určených pro zpracování v 3D
parametrickém modeláři a 2D kreslení. Rovněž i v kancelářských aplikacích (MS Excel a MS Word) pro
vyplňování doprovodné dokumentace.
3) Cílem je vypracování technické výkresové dokumentace a její vytištění, jako jsou výrobní výkresy
sestavení, kusovník, výrobní výkresy součástí, obálka aj. Tato dokumentace musí obsahovat všechny
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12)
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potřebné náležitosti, jako jsou kóty, tolerance funkčních rozměrů, geometrické tolerance, jakost
povrchu, řádně vyplněné základní popisové pole včetně údajů nad ním a doplňkových tabulek.
Při práci žáci mohou používat libovolnou literaturu a vlastní podklady a to pouze v tištěné podobě.
Nelze použít jakékoliv paměťové zařízení či jiný druh IT zařízení, které umožňuje uchovávat digitální
data nebo připojení k internetu (mobilní telefony, tablety, přehrávače, …).
K maturitě je připraveno celkem 6 témat. Témata vždy tvoří jednoduchou sestavu součástí a prvků,
které byly v průběhu studia procvičena a kreslena.
Podklady pro praktickou maturitu jsou v tištěné podobě sestavy (rozstřel) včetně textového zadání a
dalších potřebných materiálů.
Každý žák má připraven počítač s požadovanými aplikacemi, pracuje na sdíleném uložišti
s vylosovaným zadáním. Uložiště je na žákovském serveru, kde po skončení práce zůstanou
vypracované soubory všech aplikací ke kontrole s tištěnou podobou.
S ohledem na rozsah grafické maturitní práce (6 hodin) je sestava celku předpřipravena jako modely
součástí a prvků. Žák má za úkol dokončit jen některé součásti (otvory, oříznutí, …) a pak je sestavit
do požadované podoby.
Výkres sestavení tvoří většinou jeden podélný řez s pozicemi a samostatným kusovníkem. Výrobní
výkresy jsou kresleny standardně dle norem a zvyklostí z předmětu TKR.
Výsledky a hodnocení grafické části dává 50% známky z praktické maturity, kterou společně se
zkoušejícím z výpočtové části dohadujeme. Proto je známkování na půl stupně.
Grafická část je hodnocena ve čtyřech celcích
a) Sestava celku
b) Kusovník sestavy
c) Výrobní výkres součásti
d) Digitální dokumentace
Každý celek je hodnocen v několika různých kritériích a ta jsou známkována škálou známek 1 – 5
s dělením na půl stupně. Celkem je 24 kritérií.
Každé kritérium má svoji váhu hodnocení. Celková váha je 106.
Známka je získána skalárním součinem známek a vah. Výsledek je desetinné číslo, které se
matematicky zaokrouhluje na půl stupně. Vypočet je stejný jako průběžná klasifikace v Bakalářích.
Celkové hodnocení praktické zkoušky z počítačového konstruování

Hodnocení
Body
známka
106 – 95 1
94 – 92 191 – 80 2
79 – 77 276 – 65 3
64 – 62 361 – 50 4
49 – 47 4< 47
5
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Obor 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ
Hodnocení praktické zkoušky z odborného výcviku
Praktická zkouška z odborného výcviku se skládá ze čtyř částí: programování HEIDENHAIN, FANUC a
seřizování stroje CNC frézka a CNC soustruh.
Podmínka úspěšného vykonání zkoušky je získání alespoň 12 bodů z celkových 48 bodů, a to z každé ze
všech čtyř částí.
Výsledné hodnocení je pak dáno dílčími známkami ze všech částí. Každý celek je hodnocen v několika
různých kritériích, která jsou známkována podle dosažených počtu bodů známkou viz. hodnotící tabulka,
z které vznikne výsledná známka.
Podmínkou pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky je hodnocení ve všech předmětech alespoň jako
dostatečný.
Pokud v jednom předmětu je žák hodnocen jako nedostatečný, praktickou maturitní zkoušku nesložil.
Hodnocení dovedností v praktické zkoušce z odborného výcviku
Celkem je každá část hodnocena celkovým počtem 48 bodů.
Žák musí prokázat znalosti čtení technické výkresové dokumentace, která je zaměřena na obsluhu
řídicího panelu HEIDENHAIN a FANUC. Důraz je kladen na správné zvolení strategie obrábění. Žák
vyhledává správně a rychle ve strojnických tabulkách potřebných údajů pro tvorbu programů. V další
části zkoušky, kdy je žák u stroje CNC, prokáže své znalosti z upínání obrobků a z obrábění na CNC
strojích. Dle určeného seznamu nástrojů osadí CNC stroje potřebnými nástroji a seřídí je.
Celkové hodnocení Praktické zkoušky z odborného výcviku
Známka výborný
40 - 48 bodů
Známka chvalitebný
31 - 39 bodů
Známka dobrý
22 - 30 bodů
Známka dostatečný
12 - 21 bodů
Známka nedostatečný
do 12 bodů

V Ledči nad Sázavou 17. 4. 2020
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