Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s § 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č.
13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu
 výborný – Žák bezpečně ovládá učivo, je samostatný, pohotový. Při řešení úkolů
bezproblémově používá a tvůrčím způsobem využívá získané vědomosti a dovednosti; je zcela
vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.
 chvalitebný – Žák učivo ovládá, uvažuje samostatně. Získané vědomosti a dovednosti používá
při řešení úkolů. Při práci se dopouští malých, ne příliš častých chyb; je velmi dobře vybaven
kompetencemi stanovenými ŠVP.
 dobrý – Žák v podstavě učivo ovládá, je samostatný. Získané vědomosti a dovednosti používá
k řešení úkolů, obtížnější úkoly řeší ve spolupráci s učitelem; je dobře vybaven kompetencemi
stanovenými ŠVP.
 dostatečný – Žák ovládá učivo jen částečně, při práci se dopouští závažnějších chyb. Za pomoci
učitele je schopen chyby najít a odstranit, o daný předmět jeví zájem; je uspokojivě vybaven
kompetencemi stanovenými ŠVP.
 nedostatečný – Žák učivo neovládá. Na pomocné a návodné otázky reaguje nesprávně, ani
s pomocí učitele není schopen řešit úkoly; o daný předmět nejeví zájem, není vybaven
kompetencemi stanovenými ŠVP.
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1. Praktická maturitní zkouška Obhajoba maturitní práce
Formální stránka zkoušky:
Obhajoba maturitní práce je součástí profilové části maturitní zkoušky. Žáci si vybírají
z předložených témat vedoucích nebo mají možnost, nalézt téma vlastní a vedoucího práce s ním
oslovit. Celý průběh maturitní zkoušky se řídí Harmonogramem pro praktickou maturitní zkoušku,
který je schválen ředitelem školy. Žák se ke zkoušce dostaví včas podle rozpisu. Stanovený
maximální časový limit je 30 minut, přibližně 15 minut žák prezentuje svoji práci a dalších přibližně
15 minut je vyhrazeno na dotazy komise a reakci na posudek oponenta. K prezentaci je používán
legální software, kterým je škola vybavena. Při obhajobě je také hodnoceno vystupování, slovní
projev, využití času, pohotovost žáka atd.
Kritéria hodnocení maturitní práce:
Práce je hodnocena komplexně, z hlediska věcného i formálního. Všechny části hodnocení
slouží ke zvýšení kvality odevzdané práce a jsou podkladem pro hodnocení celkové.
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Podklady se získávají na základě:
- hodnocení vedoucího práce;
- hodnocení oponenta;
- obhajoby před zkušební maturitní komisí.
Výsledná známka je stanovena po obhajobě na základě celkového rozhodnutí maturitní
komise. Celkové hodnocení žákům sděluje předseda zkušební maturitní komise při vyhlašování
výsledků ústních maturitních zkoušek.

2. Biologie
Formální stránka zkoušky:
Jedná o ústní zkoušku. Žáci si losují z 20 otázek. Na přípravu žáka ke zkoušce je stanoveno 15
minut (pokud se jedná o žáka s SPU, čas je prodloužen dle doporučení pedagogicko psychologické
poradny), na zkoušku samotnou maximálně 15 minut.
Způsob hodnocení:
Zkoušející spolu s přísedícím navrhují hodnocení žáka. Při návrhu hodnocení se opírají o přílohu
školního řádu Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy. Stálí členové maturitní komise,
zkoušející a přísedící hlasují o výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas
předsedy maturitní komise.
3. Chemie
Formální stránka zkoušky:
Jedná o ústní zkoušku. Žáci si losují z 20 otázek. Na přípravu žáka ke zkoušce je stanoveno 15
minut (pokud se jedná o žáka s SPU, čas je prodloužen dle doporučení pedagogicko psychologické
poradny), na zkoušku samotnou maximálně 15 minut.
Způsob hodnocení:
Zkoušející spolu s přísedícím navrhují hodnocení žáka. Při návrhu hodnocení se opírají o přílohu
školního řádu Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy. Stálí členové maturitní komise,
zkoušející a přísedící hlasují o výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas
předsedy maturitní komise.
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