KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – ÚČ, EP,
MM, P
Kritéria jsou platná pro jarní a podzimní termín zkušebního období
školního roku 2021/2022
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Profilovou část maturitní zkoušky tvoří:
A. praktická zkouška z odborných předmětů Účetnictví, Písemná a elektronická
komunikace
B. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětů a) Ekonomika podniku,
b) Marketing a management, Právo

A. Praktická zkouška z odborných předmětů
Praktická zkouška z odborných předmětů je vykonávaná v profilové části maturitní zkoušky.
Úkolem zkoušky je ověřit znalosti žáků a schopnost aplikovat je v oblasti odborných předmětů.
Praktická zkouška je pro tento školní rok jednotná pro všechny žáky. Hodnocení probíhá na
základě bodování. Počtu dosažených bodů odpovídá výsledná známka. Za zkoušku je možné
získat maximálně 300 bodů, body se budou zadávat s přesností na 0,5 bodu. Praktická zkouška
trvá nejdéle 300 minut.
V případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou tyto
podmínky upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.
Podíl bodů z jednotlivých předmětů:
Účetnictví
200 bodů
Písemná elektronická komunikace 100 bodů
Počet bodů
300 – 247,5
247 – 194,5
194 – 141,5
141 – 88,5
88 – 0

Známka
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Úkoly jednotlivých celků musí být splněny minimálně na:
30 % z bodového hodnocení předmětu ÚČETNICTVÍ
25 % z bodového hodnocení předmětu PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE.
Pokud není splněna tato podmínka, žák praktickou zkoušku nevykonal.
Pro praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů jsou povolenými pomůckami:
psací potřeby, osobní kalkulačka, účtový rozvrh, počítač, šablona a osnovy obchodních
písemností.

Organizace praktické zkoušky odborných předmětů
1.
2.
3.

4.

Praktická zkouška z odborných předmětů se koná písemnou formou, není veřejná.
Žák zpracovává zadanou práci, která je tvořena dvěma částmi ze dvou předmětů:
účetnictví a písemná a elektronická komunikace.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří
pracovních dnů od konání zkoušky. Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech
u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů
znemožněno dokončit tuto zkoušku, může předseda zkušební maturitní komise povolit
žákovi konání zkoušky v jiném termínu téhož zkušebního období.

Hodnocení a klasifikace zkoušky
Hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhl.
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů se provádí podle klasifikační
stupnice:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.
Hodnocení žáka probíhá na základě podmínek úspěšného vykonání praktické maturitní
zkoušky.
Body za jednotlivé části přidělují učitelé odborných předmětů, kteří provádějí opravu
žákovy práce.
Žák obdrží souhrnně jednu známku za obě části praktické maturitní zkoušky.
Hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů oznámí žákovi předseda zkušební
maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky, nejpozději v době konání
ústních zkoušek.

B. Ústní zkouška před zkušební komisí
Organizace ústní zkoušky
1.
2.
3.
4.
5.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Zkoušení vede zkoušející, přísedící má právo klást doplňující otázky.
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
Ústní zkouška je veřejná (s výjimkou jednání zkušební maturitní komise).
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří
pracovních dnů od konání zkoušky. Pokud žák ústní zkoušku nekonal, uvádí se
v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

6.

Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl
z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných
důvodů znemožněno dokončit tuto zkoušku, může předseda zkušební maturitní komise
povolit žákovi konání zkoušky v jiném termínu téhož zkušebního období.

Hodnocení ústní zkoušky
Hodnocení ústní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhl. č. 177/2009 Sb., o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů.
1.

Hodnocení zkoušky ze zkušebního předmětu se provádí podle klasifikační stupnice:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Základní kritéria pro hodnocení žáka vyjádřené stupněm prospěchu:
výborný

tímto stupněm je hodnocen žák, který bezpečně ovládá učivo,
samostatně a logicky myslí, dovede samostatně řešit úlohy a výsledky
řešení zobecňovat. 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 přesností
a pohotovostí.

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
předepsaného školním vzdělávacím programem 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.
2.
3.

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.
Hodnocení žáka navrhuje, po domluvě s přísedícím, zkoušející a předkládá ke schválení
zkušební maturitní komisi. O hodnocení žáka při zkoušce hlasují stálí členové zkušební
maturitní komise, zkoušející a přísedící. Při rovnosti hlasů při hlasování komise je
rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.

4.

5.

Nedojde-li při hodnocení žáka mezi zkoušejícím a přísedícím ke shodě, jsou návrhy
obou předloženy ke schválení zkušební maturitní komisi. O hodnocení žáka při
zkoušce hlasují stálí členové zkušební maturitní komise, zkoušející a přísedící. Při rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.
Hodnocení ústní zkoušky z předmětu oznámí žákovi předseda zkušební maturitní
komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal.

Kritéria hodnocení všech profilových zkoušek byla schválena členy předmětové komise pro
ekonomické předměty (ÚČ, EP, PEK), i komise pro humanitní předměty (P) dne 13. 10. 2021.

