Kritéria hodnocení maturitních zkoušek konaných
před zkušební maturitní komisí
Školní rok 2019/2020
HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Je upraveno vyhláškou č. 177/2009 Sb. - § 22 a 23, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
1) Český jazyk a literatura (ústní zkouška)
Zkouška je hodnocena podle čtyř následujících kritérií:
1. Analýza uměleckého textu:
I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr
II.
část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová
výstavba
III.
část: jazykové prostředky
2. Literárněhistorický kontext literárního díla
3. Analýza neuměleckého textu:
I.
část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
II.
část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech.
Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4.
Maximální počet bodů je 28.
Žák vykoná ústní zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň 13 bodů.
2) Cizí jazyk (ústní zkouška)
1.
2.
3.
4.

Zadání – obsah a projev žáka
Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a vhodnost použití)
Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti
Fonologická kompetence (plynulost projevu, výslovnost a intonace)

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je aplikováno na
celou zkoušku. Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3.
Maximální počet bodů je 39.
Žák vykoná ústní zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň 18 bodů.
-

Hodnocení žáka navrhují hodnotitelé zkušební maturitní komisi po skončení zkoušek v daném
zkušebním dni na základě vzájemné shody.
Zkušební maturitní komise rozhoduje o hodnocení žáka hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
Pokud nebyl některý z členů zkušební maturitní komise přítomen po převážnou část doby konání
zkoušky, o hodnocení žáka nehlasuje.
Doporučení Cermatu: hodnocení navrhují certifikovaní hodnotitelé, komise by měla respektovat
jejich návrhy.
Pokud žák nevykoná zkoušku úspěšně, opakuje tuto zkoušku.

HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK
Je upraveno vyhláškou č. 177/2009 Sb., § 24 odst. 1 a § 25, o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Ošetřovatelství, somatologie, psychologie a
komunikace (ústní zkouška)

Obor Zdravotnický asistent

Biologie a somatologie (ústní zkouška)
Obor Zdravotnické lyceum
Nepovinné zkoušky (cizí jazyk, chemie, aj. –
ústní zkouška)

-

Hodnocení zkoušek profilové části se provádí podle klasifikační stupnice.
Klasifikaci žáka navrhuje ke schválení komise zkoušející po domluvě s přísedícím.
O hodnocení žáka hlasují členové komise, kteří byli přítomni zkoušce po převážnou dobu konání
zkoušky.
Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy maturitní komise.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.
Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového
hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.
V případě, že žák zkoušku vykonal neúspěšně, může ji opakovat dvakrát v opravném termínu.
Hodnocení ústní zkoušky oznámí žákovi předseda zkušení maturitní komise v den konání této
zkoušky.

*Poznámka: Při udělení klasifikačního stupně 5 – nedostatečný bude vždy proveden písemný
záznam o průběhu hlasování členů zkušební maturitní komise.

Stupeň 1
výborný
Stupeň 2
chvalitebný

Stupeň 3
dobrý

Stupeň 4
dostatečný
Stupeň 5
nedostatečný

Žák samostatně pojednává o všech uvedených
oblastech daného tématu, reaguje správně na
doplňující dotazy členů zkušební komise
Žák samostatně pojednává o všech uvedených
oblastech daného tématu, reaguje správně na
doplňující dotazy členů zkušební komise, přičemž
se dopouští drobných chyb a nepřesností
Žák pojednává o všech uvedených oblastech
daného tématu s pomocí doplňujících otázek
zkoušejícího, na doplňující dotazy členů zkušební
komise nereaguje vždy správně, dopouští se
chyb a nepřesností
Žák pojednává pouze o některých uvedených
oblastech daného tématu s pomocí doplňujících
otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující
otázky členů zkušební komise, dopouští se chyb
a nepřesností.
Žák se nedostatečně orientuje v dané
problematice a nereaguje na doplňující otázky.

Ošetřování nemocných (praktická zkouška)
kritéria hodnocení viz příloha č. 1
Maturitní zkouška ze souboru odborných
předmětů (maturitní práce s obhajobou)
kritéria hodnocení viz příloha č. 2

V Karviné dne 15. 9. 2019.

Mgr. Wiesław Farana
ředitel školy

Obor Zdravotnický asistent
Obor Zdravotnické lyceum

