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Příkaz ředitele o ústních profilových zkouškách 
 

 
 
Podle §14, §24 a §25 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 177/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů stanovuji způsob hodnocení ústních zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky. 
 
 
 

1. Kritéria stupňů prospěchu 
 
Výkon žáka u ústní profilové zkoušky stanovené školním vzdělávacím programem se hodnotí 
stupni prospěchu : 
 
1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 
 
Při klasifikaci výkonu žáka u ústní profilové zkoušky se v souladu s požadavky školního 
vzdělávacího programu hodnotí : 
 

• ucelenost a trvalost osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je a aplikovat, 

• kvalita a rozsah získaných vědomostí a dovedností a jejich uplatnění při vlastní činnosti, 
• schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 

činnostech, 
• kvalita myšlení, zejména logika a samostatnost, 
• kvalita, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního projevu, 
• osvojení si účinných metod samostatného studia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Způsob hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 
Platí pro obory Informační technologie, 18-20-M/01, a Elektrotechnika (Řídicí systémy),  
26-41-M/01. 
 
 
Stupeň 
propěchu/ 
Kritérium 

Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

Ústní projev je 
samostatný plně většinou z poloviny částečně vůbec 

Doba 
samostatného 
ústního projevu 

větší než 2/3 
vyhrazené doby 

větší než 2/3 
vyhrazené doby 

menší než 2/3 
vyhrazené doby 

menší než 2/3 
vyhrazené doby 

menší než 1/3 
vyhrazené doby 

Věcná správnost 
ústního projevu 
(dodržení tématu) 

plně většinou z poloviny částečně žádná 

Vymezení 
základního 
obsahu tématu 

plně většinou z poloviny částečně žádné 

Informace 
k tématu jsou 
strukturované 

plně většinou z poloviny částečně vůbec 

Informace 
k tématu jsou 
spojeny s praxí 

plně většinou z poloviny částečně vůbec 

Doplňující otázky 
jsou zodpovězeny 
správně 

vždy většinou z poloviny částečně vůbec 

 
 Na základě uvedených kritérií navrhne zkoušející po dohodě s přísedícím ostatním členům 
zkušební komise klasifikaci žáka podle stupnice uvedené v bodě 1. 
 
 
 
 
V Havířově dne 2. září 2019 
 
 
 
          Ing. Petr Kocurek 
             ředitel školy  
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