
 

Maturitní zkouška 

 

Způsob hodnocení profilových zkoušek a jejich částí a způsob stanovení 

výsledného hodnocení zkoušky 

 

Při hodnocení profilové zkoušky a stanovení výsledného hodnocení bude maturitní komise 

postupovat v souladu s: 

 

- vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., 

vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č.  371/2012 Sb. a ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

- pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád Gymnázia, České 

Budějovice, Česká 64) a při hlasování o výsledné klasifikaci podle § 74, odst. 10 zákona 

č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon). 

 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky 

č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č.  371/2012 Sb. a ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE 

§ 35 

(1) Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou 

předseda, místopředseda a třídní učitel. 

(2) Dalšími členy jsou 

a) zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu, 

b) přísedící, 

 

U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci 

zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího. 

(3) V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její 

obhajoby, jsou dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent maturitní práce. 

(4) Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy 

a) pro jarní zkušební období do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, 

b) pro podzimní zkušební období do 30. června předcházejícího školnímu roku, v němž se 

maturitní zkouška koná. 

(5) Místopředsedou zkušební maturitní komise je jmenován pedagogický pracovník 

školy s nejméně pětiletou pedagogickou praxí. 

(6) Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná. Obě 

funkce jsou zároveň slučitelné s funkcí vedoucího maturitní práce a oponenta maturitní práce. 

 

§ 36 

(1) O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který 

nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky. 

(2) Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní 

práce. Hodnocení písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje zkušební 

maturitní komisi zkoušející nebo hodnotitel. 



(3) V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise 

při maturitní zkoušce jej zastupuje místopředseda. 

(4) V případě, že člen zkušební maturitní komise nemůže vykonávat svou funkci nebo 

se k výkonu své funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, neprodleně po zjištění 

dané skutečnosti do této funkce jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané funkce. 

(5) Žák koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části před 

jednou maturitní komisí. 

 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 

a) 1 – výborný, 

b) 2 – chvalitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatečný, 

e) 5 – nedostatečný. 

 

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 

(6) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí 

žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo 

její část konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda 

zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se 

písemná zkouška a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi 

předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních 

zkoušek. 

(7) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v 

odstavci 5 písm. a) až d). 

 

 

Při klasifikaci je dále postupováno dle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

(klasifikační řád). V případě rovnosti hlasů se při hlasování o výsledné klasifikaci 

z jednotlivých zkoušek postupuje dle § 74, odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

v platném znění:  Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na 

návrh členů zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

zkušební komise. 

 

Výsledky zkoušky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

   Stupeň 1 (výborný): 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně 

se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. 

   Stupeň 2 (chvalitebný): 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně 

a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 



správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 

podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

   Stupeň 3 (dobrý): 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 

podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. 

   Stupeň 4 (dostatečný): 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení 

jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit. 

   Stupeň 5 (nedostatečný): 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických 

a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v 

myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Jeho znalosti mají vážné nedostatky. 

Tyto nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.  

 

Profilová maturitní zkouška z tělesné výchovy: 

 

Hodnocení žáka probíhá v souladu s § 19 vyhlášky 177/2009 Sb. a ve znění pozdějších 

předpisů (Kombinace forem). Výsledná klasifikace je určena zaokrouhleným aritmetickým 

průměrem, zaokrouhluje se k horší známce (1,5 = výsledné hodnocení chvalitebný, 2,5 = 

dobrý, 3,5 = dostatečný).  

 

V Č. Budějovicích 3. září 2018        

            

            

    

 

 

 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 

 


