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Jednotlivé zkoušky jsou hodnoceny známkou podle klasifikační stupnice, a to: 

 

Stupeň 1 – výborný 

Žák ovládá potřebné znalosti, pojmy, definice, zákonitosti a důležitá fakta a chápe jejich 

souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Přesně a 

výstižně se vyjadřuje. 

 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák ovládá potřebné znalosti, pojmy, definice, zákonitosti a důležitá fakta a chápe v podstatě 

přesně jejich souvztažnost. Samostatně uplatňuje získané znalosti a dovednosti při řešení úkolů. 

Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

 

Stupeň 3 – dobrý 

V potřebných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. 

Vyžaduje pomoc při řešení úkolů a dopouští se chyb. K výkonu potřebuje pomoc učitele. Je 

méně samostatný. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

 

Stupeň 4 – dostatečný 

V potřebných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák závažné mezery. 

Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je 

schopen se vyjadřovat. Jeho ústní projev není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a 

přesnosti. 

 

Stupeň 5 – nedostatečný 

V potřebných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. 

Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují závažné 

chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Závažné nedostatky a 

chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

Výsledné hodnocení zkoušky navrhují zkoušející a přísedící  a rozhoduje o něm maturitní 

komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda maturitní komise. 

 

Podrobná kritéria pro hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů a předmětů český 

jazyk a literatura a cizí jazyky jsou rozpracovány v přílohách. 

 

 

Přílohy  

Kritéria hodnocení PMZ z odborných předmětů - VES  

Kritéria hodnocení PMZ z odborných předmětů - SOC 

Kritéria hodnocení CJL 

Kritéria hodnocení CIJ 


