
 

Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 

Směrnice ke způsobu hodnocení profilové části maturitní 

zkoušky 

Č.j.: GMAT/02227/2018 Účinnost od:  20. září 2018 

Spisový znak: Skartační znak: A 10 

Změny: 

 
Základní ustanovení   

 

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., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky 

č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb.  a vyhlášky č. 243/2017  stanovuje v paragrafu 24:  

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a 

způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím 

zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení na 

přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před 

začátkem konání první ze zkoušek profilové části.  

Způsob hodnocení profilových zkoušek je uveden v následujících článcích a odstavcích:  

 

Článek 1 

Profilová maturitní zkouška ústní 

 

- Klasifikační stupeň 1: Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu, 

reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise.  

 

- Klasifikační stupeň 2: Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu, 

reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, přičemž se dopouští drobných chyb 

a nepřesností.  

 

- Klasifikační stupeň 3: Žák pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu s pomocí 

doplňujících otázek zkoušejícího, reaguje ne vždy správně na doplňující dotazy členů zkušební 

komise, dopouští se chyb a nepřesností.  

 

- Klasifikační stupeň 4: Žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného tématu s 

pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující dotazy členů zkušební komise, 

dopouští se chyb a nepřesností.  

 

- Klasifikační stupeň 5: Žák se nedostatečně orientuje v dané problematice a nereaguje na 

doplňující otázky.  

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.  

Platnost je omezena vydáním aktualizovaného dokumentu. 

 

 

V Ostravě dne 20. 9. 2018 

 

Mgr. Ladislav Vasevič 

ředitel Matičního gymnázia Ostrava 


