Střední škola služeb s.r.o.
Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště
KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
platná pro školní rok 2020/2021
1. Úvod
Profilová část maturitní zkoušky je jednou ze dvou částí maturitní zkoušky. Její funkcí je
ověřit, jak žáci dosáhli cílů a výsledků vzdělávání stanovených rámcovým a školním
vzdělávacím programem, tj. ověřit úroveň klíčových kompetencí žáka.
Vyhláška č. 177/2009 Sb., § 24, odst. (1), (4) o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, účinná od 1. září 2017, stanovuje:
(1)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.
2. Klasifikační stupnice
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.
3. Hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky:
3.1 Český jazyk a literatura
Zkouška konaná formou ústní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je
hodnocena podle čtyř následujících kritérií:
1. Analýza uměleckého textu:
I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv,
veršová výstavba III. část: jazykové prostředky
2. Literárněhistorický kontext literárního díla
3. Analýza neuměleckého textu:
I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
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První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7
oblastech. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4.
Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.
Převod bodů na známky:
1
2
3
4
5
28 – 25 24 – 21 20 – 17 16 – 13 12 - 0
Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.
Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla
(2.kritérium) platí:
1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá
méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.
2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá
méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.
Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se
vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka
hodnocení:
3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy
uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až
II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s
jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.
Struktura ústní zkoušky a bodová škála hodnocení je uvedena v příloze tohoto hodnocení.
3.2 Cizí jazyky
Zkouška konaná formou ústní zkoušky ze zkušebního předmětu cizí jazyk sestává ze čtyř
částí. Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:
I. Zadání / Obsah a projev
II. Lexikální kompetence
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti
IV. Fonologická kompetence
Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je
aplikováno na celou zkoušku.
Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet
bodů za každou ze čtyř částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech), celkový počet
dosažitelných bodů celé dílčí zkoušky (včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, uplatněné
na celou zkoušku) je 39 (tj. 36 + 3).
Převod bodů na známky:
1
2
3
4
5
39 – 35 34 – 29 28 – 23 22 – 18 17 - 0
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V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev)
hodnocena počtem bodů 0“, podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a
výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“.
V kritériu I. se uděluje „0“ v případě nesplnění požadavků zadání, ústní projev se nevztahuje
k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah
ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části, ústní projev nelze
hodnotit pro nedostatek jazyka.
Podrobněji jsou kritéria a charakteristiky výkonu žáka u zkoušky, odpovídající jednotlivým
bodovým hodnotám, popsány v příloze tohoto hodnocení.
3.3 Hodnocení ostatních ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky
1 – výborný
Žák samostatně, aktivně, uceleně, přesně a výstižně sděluje své vědomosti a poznatky.
Je schopen přesně postihnout podstatu problému a samostatně interpretovat výsledky.
Pohotově a věcně správně reaguje na doplňující otázky.
2 – chvalitebný
Žák samostatně, převážně uceleně a správně sděluje své vědomosti a poznatky. Je
méně přesný, pomalejší, ale je schopen postihnout podstatu problému. Na doplňující
otázky reaguje věcně správně.
3 – dobrý
Žák uceleně a v podstatě přehledně sděluje a obhajuje své vědomosti. Drobné chyby
dokáže opravit s pomocí dodatečných otázek. Je méně přesný, pomalý, ale je stále
schopen postihnout podstatu problému.
4 – dostatečný
Žák nedovede samostatně, uceleně a přesně sdělit své vědomosti. Jeho znalosti
vykazují závažné mezery, neumí postihnout podstatu problému. Je schopen
reprodukovat jen menší celky učiva s pomocí učitele.
5 – nedostatečný
Žák je pasivní, jeho vědomosti jsou kusé, dělá závažné chyby, které není schopen
opravit ani za pomoci učitele. Není schopen ani s pomocí učitele reprodukovat
základní požadované vědomosti.
4. Hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky oboru
69-41-L/01 Kosmetické služby
4.1 Části praktické maturitní zkoušky
4.1.2 Středoškolská odborná práce
- vypracování středoškolské odborné práce dle zadání
4.1.3 Obhajoba středoškolské odborné práce
- popis středoškolské odborné práce po dobu 15 minut
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4.1.4 Samostatné kosmetické úkony
- provádění vylosovaných kosmetických úkonů na daném modelu v délce 60 a 40
minut
POŽADAVKY
1. Podle daného časového rozpisu musí být provedeny všechny části zkoušky.
V případě neprovedení některé části zkoušky je celá zkouška hodnocena nedostatečně.
2. Středoškolská odborná práce musí být odevzdána v daném termínu.
V případě neodevzdání práce nelze konat praktickou část – 4.1.2.
3. Pro všechny části praktické zkoušky musí být zvolen vhodný model splňující daná
kritéria.
4. V případě neúspěšného složení jedné části praktické maturitní zkoušky se opakuje
pouze ta část, která byla neúspěšně složena.
4.2 Hodnocení žáka
4.2.1 Středoškolská odborná práce
Jazyková úroveň (stylistika, gramatika), srozumitelnost
Dodržení tématu
Odbornost zpracování, podíl vlastní práce k tématu
Celkem:
Minimální počet bodů pro uspění v dané části:

2
6
12
20 bodů
6 bodů

4.2.2 Obhajoba SOP
Popis práce + vysvětlení
Domácí přípravek + popis

10bodů
5body

Celkem:
Minimální počet bodů pro uspění v dané části:

15 bodů
5 bodů

4.2.3 Samostatné kosmetické úkony
Využití daného času, dodržování zásad hygieny,
BOZP, čistota na pracovišti
Výběr modelu – dodržení všech kritérií
Návrh a provedení ošetření
Celkem:
Minimální počet bodů pro uspění v dané části:
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8
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4.2.4 Samostatné kosmetické úkony
Využití daného času, dodržování zásad hygieny,
BOZP, čistota na pracovišti
Výběr modelu – dodržení všech kritérií
Návrh a provedení ošetření

1
1
8
10 bodů
3 bodů

Celkem:
Minimální počet bodů pro uspění v dané části:
Celkové hodnocení:

55 – 50 bodů
49 – 43 bodů
42 – 28 bodů
27 – 17 bodů
16 - 0 bodů

1
2
3
4
5

5. Hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky oboru
64-41-L/51 Podnikání
5.1 Obecný obsah úkolů
5.1.1 Ekonomická část - právnická osoba
Popis vybraných podnikových činností
Praktické příklady – jejich vypracování
Analýza dalších možných variant řešení
Výběr, popis a vyhotovení patřičných dokladů
Zaúčtování
5.1.2 Ekonomická část - fyzická osoba
Řešení běžných ekonomických situací (platby, smlouvy, majetek, mzdy …)
Patřičné doklady
Rizika opomenutí a nesprávného řešení situace
5.1.3 část - IKT
Zpracování textu – WORD
Vyhotovení tabulky – EXCEL
Vytvoření krátké prezentace – POWER POINT
Každý žák pracuje na počítači s individuálním zadáním. Vyhotoví požadovanou dokumentaci
v elektronické nebo listinné podobě, hospodářské operace zaúčtuje. Zadaný úkol doplní
teoretickými znalostmi.
Povolené pomůcky:
osobní složka žáka na PC s podklady vypracovanými v průběhu výuky
účtová osnova
kalkulačka
informace uvedené na internetu
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5.2 Hodnocení žáka
5.2.1 Ekonomická část - právnická osoba
Práce s obchodním rejstříkem
Vyhotovení předepsaných dokumentů:
- úplnost
- formální správnost
- obsahová správnost
Úroveň zpracování na PC
Zaúčtování všech ekonomických operací
Shrnutí vyhotovené práce

3
7
7
7
4
7
5
40 bodů

Celkem:
5.2.2 Ekonomická část - fyzická osoba
Vyhotovení předepsaných dokumentů:
- úplnost
- formální správnost
- obsahová správnost
Úroveň zpracování na PC
Shrnutí vyhotovené práce

7
7
7
4
5

Celkem:

30 bodů

5.2.3 část IKT
Vyhotovení předepsaných dokumentů:
- úplnost
- formální správnost
- obsahová správnost
Úroveň zpracování na PC

6
8
6
10

Celkem:

30 bodů

Celkové hodnocení zkoušky

100 – 90 bodů
89 – 75 bodů
74 – 50 bodů
49 – 30 bodů
29 - 0 bodů

1
2
3
4
5

Pro úspěšné vykonání praktické maturitní zkoušky musí žák dosáhnout z každé části minimálně
10 bodů. Při nesplnění předepsaných kritérií opakuje žák pouze části, ve kterých neuspěl
s časovou dotací 90 minut na každou z nich.
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5. Celkové hodnocení maturitní zkoušky
Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků povinných zkoušek
společné a profilové části podle stupnice:
 prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák uspěl u všech povinných zkoušek společné
části a nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný
a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek není
vyšší než 1,50;
 prospěl(a), jestliže žák uspěl u všech povinných zkoušek společné části a nebyl z
žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný;
 neprospěl(a), jestliže žák neuspěl u některé z povinných zkoušek společné části nebo
byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo ji z jiného
důvodu nevykonal úspěšně.
V Uherském Hradišti 11. 2. 2021

Schválil:
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