Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Školní rok 2021/2022
Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání
Délka, rozsah, kritéria hodnocení a způsob konání profilových zkoušek z cizích jazyků – ústní
a písemná zkouška
1) Úspěšné složení komplexní profilové zkoušky z cizího jazyka, která se skládá z dílčích
maturitních zkoušek, konaných formou ústní zkoušky a písemné práce, je podmíněno
úspěšným složením obou těchto zkoušek.
2) V případě komplexních zkoušek z cizích jazyků je hranice úspěšnosti
a výsledné hodnocení žáka stanovena takto:
Součet bodů získaných v jednotlivých dílčích zkouškách je maximálně 50 bodů – 30 bodů ústní
zkouška a 20 bodů písemná práce. Součtem bodů z obou zkoušek a následným přepočtem vzniká
klasifikační stupnice:
Viz příloha - Tabulka přepočtu bodového hodnocení dílčích zkoušek na výslednou známku
z profilové zkoušky – cizí jazyk.
3) Rozsah znalostí stanovuje Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky –
přístup: CERMAT - maturitní zkouška – katalog požadavků
1) Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z cizího jazyka
Dílčí zkouška konaná ústní formou za zkušební předmět cizí jazyk tvoří 60% (tj. 30 bodů)
hodnocení z celkové profilové zkoušky z cizího jazyka.
Pro hodnocení ústní zkoušky se používají následující kritéria:
I.Zadání / obsah a projev

(0-9 bodů)

II. Lexikální kompetence

(0-9 bodů)

III.Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti

(0-9 bodů)

IV.Fonologická kompetence

(0-3 body)

Maximální počet bodů: 30 bodů – klasifikační tabulka
26 - 30 bodů - výborný
22 - 25 bodů - chvalitebný
17 - 21 bodů - dobrý
13 - 16 bodů - dostatečný
0 - 12 bodů- nedostatečný
Hranice úspěšnosti: 13 bodů
Požadavky k ústní zkoušce:
-

Požadavky k ústní zkoušce žáka vycházejí z Katalogu požadavků zkoušek
společné části maturitní zkoušky (platný od školního roku 2015/2016)

-

Ústní zkouška zahrnuje 20 témat, z nichž si žák vylosuje právě jedno.
Ústní zkouška je monotématická a v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné
téma. Pracovní list, který žák dostane po vylosování na přípravu, sestává ze
tří částí – samostatný projev, popis obrázků a jejich porovnávání a z odborné
části (zaměřené na obor podnikání).

2) Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z cizího jazyka
1) Tato dílčí profilová zkouška se skládá ze dvou slohových útvarů, jeden o rozsahu 120 – 150
slov, druhý o rozsahu 70 – 80 slov nebo jednoho slohového útvaru o rozsahu 200-230 slov,
minimální celkový rozsah je 200 slov.
2) Dílčí zkouška konaná písemnou formou za zkušební předmět cizí jazyk tvoří 40%
bodového hodnocení z celkové profilové zkoušky z cizího jazyka.

body Kritéria hodnocení maturitní písemné práce z CJ
I.Téma
3
text odpovídá zadanému tématu
2
text odpovídá zadanému tématu, ale vykazuje mírné nedostatky
1
text vykazuje nedostatky vzhledem k zadanému tématu
0
text se nevztahuje k zadanému tématu
II. Útvar
3
text odpovídá zadanému útvaru
2
text odpovídá zadanému útvaru, ale vykazuje mírné nedostatky
1
text vykazuje nedostatky vzhledem k zadanému útvaru
0
text nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru
III. Požadovaná délka
2
Min. požadovaná délka textu je dodržena, body zadání jsou zprac. vhodně
1
minimální požadovaná délka textu je splněna pouze z 90%
0
minimální požadovaná délka textu je nižší než 90%
IV. Souvislost a členění textu
3
text je souvislý a je vhodně členěn
2
text je občas nesouvislý a občas není vhodně členěn
1
text není ve větší míře souvislý a ve větší míře není vhodně členěn
0
text je chaotický a není vhodně členěn
V. Prostředky textové návaznosti (PTN)
3
PTN jsou použity široce a správně
2
chyby v PTN nebrání porozumění, jsou použity v dostatečné míře
1
rozsah PTN je ve větší míře omezený nebo PTN nejsou použity správně
0
PTN jsou použity nevhodně a v nedostatečném rozsahu
VI. Slovní zásoba a pravopis – přesnost a rozsah
3
slovní zásoba je široká, počet chyb:
0-6
2
slovní zásoba je většinou široká, počet chyb:
7 - 12
1
slovní zásoba je ve větší míře omezená, počet chyb:
13 - 18
0
slovní zásoba je v nedostatečném rozsahu, počet chyb:
19 a více
VII. Mluvnické prostředky (MP) – přesnost a rozsah
3
rozsah MP je široký, počet chyb v gramatice:
0-6

2
1
0

rozsah MP je většinou široký, počet chyb v gramatice:
7–12
rozsah MP je ve větší míře omezený, počet chyb v gramatice: 13-18
MP jsou v nedostatečném rozsahu, počet chyb v gramatice:
19 a více chyb
Maximální počet bodů: 20 bodů – klasifikační tabulka
18 - 20 bodů – výborný
15 - 17 bodů – chvalitebný
12 - 14 bodů – dobrý
9 - 11 bodů - dostatečný
0 - 8 bodů - nedostatečný
Hranice úspěšnosti: 9 bodů
Přílohy:
1. Školní protokol o hodnocení PP z cizího jazyka
2. Školní protokol o hodnocení ÚZ z cizího jazyka
3. Tabulka přepočtu bodového hodnocení dílčích zkoušek na výslednou
známku z cizího jazyka

