
Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 

Konání a hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky probíhá 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon – paragraf  78 a 79). 

Maturitní zkouška z povinných odborných předmětů je vykonána v profilové 

části maturitní zkoušky formou ústní zkoušky nebo praktické zkoušky. Jedná se 

o ověření znalostí a jejich aplikaci v oblasti profilového předmětu. 

Hodnocení každé ústní zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační 

stupnice: 1 – výborný 

                2 – chvalitebný 

                3 – dobrý 

                4 – dostatečný 

                5 – nedostatečný 

VÝBORNÝ: tímto stupněm je hodnocen žák, který bezpečně ovládá učivo, 

samostatně a logicky myslí, dovede samostatně řešit úlohy a výsledky 

zobecňuje. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. 

CHVALITEBNÝ: tímto stupněm je hodnocen žák, který ovládá učivo, 

samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně. Dopouští se občas 

nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší pohotovostí a 

přesností. 

DOBRÝ: tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech mezery 

takové, že na ně může bez obtíží navazovat při pomoci zkoušejících, v myšlení 

je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které však 

s návodem dovede odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. 

DOSTATEČNÝ: tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech učiva 

mezery a na tyto znalosti může navazovat s velkou pomocí zkoušejících. Není 

samostatný v myšlení a při řešení se dopouští podstatných chyb, které napravuje 

jen se značnou pomocí zkoušejících. Vyjadřuje se nepřesně. 

NEDOSTATEČNÝ: tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech 

učiva předepsaného školním vzdělávacím programem zásadní a hrubé mezery. 

Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší ani se značnou pomocí zkoušejících. 



Hodnocení praktické části profilové zkoušky (účetnictví) se provádí podle 

následující tabulky (posuzují chyby, které jsou převáděny na záporné body): 

 

 Hodnocení písemné maturitní práce z Účetnictví 

 

 
Od    0  do  - 6 bodů 

 
výborný 

 
Od -7  do  -18 bodů 

 
chvalitebný 

 
Od  -19  do -35 bodů 

 
dobrý 

 
Od  -36  do  -56 bodů 

 
dostatečný 

 
Od  - 56 bodů 

 
nedostatečný 

 

             


