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STŘEDNí ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC

Na Bojišti 15, příspěvková organizace
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.~odnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
MV § 24 ods 1
Způsob hodnocení navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební
~
maturttní ko1mlse. Reditel školy zveřejní schváleny způsob hodnoceni na přístupném
místě ve škole a
zároveň ZPŮf· obem umožňující dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek
profilové čá ti.
Hodnocení kťždé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
(zákon Č. 561 2004 Sb., §69 odstavec (2)):
a) 1- výbor ý,
b) 2 - chvalifebný,
c) 3 - dobrý1
d) 4 - dostaječný,
e) 5 - nedo atečný.
Pokud žák koušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech
předmětu mlsto stupně prospěchu slovo IInekonal(a)"
Obsah kljSifikace v předmětech s převahou teoretického

u příslušného

zaměření

klasifikační sttPeň 1- výborný
Žák ovládá po~adované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti

uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi

nimi. pOhotolě vykonává požadované intelektuální i praktické činnosti s tím spojené bez pomoci pedagoga.
Samostatně aItVOřiVěuplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úloh. Myslí
logicky správrě, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Je schopen syntézy poznatků z
jednotlivých ~ředmětů. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je rovněž
přesný a eS+iCký. Je schopen samostatně

studovat vhodné texty a vyuZívat jejich podstaty při studiu., je

schopen přes ě používat své znalosti, umí analyzovat problémy, je schopen je řešit a výsledky opět podrobit
kritické analý e i syntéze.
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klasifikační stupeň 2 - chvalitebný:
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Chápe
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální

i praktické činnosti s tím spojené (neboli žák zná

a umí a případné nepřesnosti umí na základě podnětu pedagoga bez problémů odstranit).
uplatňuje

osvojené

poznatky a dovednosti

projevuje se u něj samostatnost
poznatků z jednotlivých
správnosti,

a tvořivost,

předmětů

přesnosti a výstižnosti.

při řešení teoretických
k těmto činnostem

i praktických

potřebuje

Samostatně a tvořivě

úloh. Myslí logicky správně,

drobné pobídky. Je schopen syntézy

s pomocí pedagoga. Jeho ústní i písemný projev mívá menší nedostatky
Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných

nedostatků.

ve

Grafický

projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen studovat s menší pomocí vhodné texty (neboli žák umí s
nepodstatnými

chybičkami používat své znalosti, umí analyzovat problémy a je schopen je řešit).

klasifikační stupeň 3 - dobrý
Žák má v ucelenosti,
nepodstatné

přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných

poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí

mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních

i praktických činností se projevují nedostatky

ve znalostech i praktických
přímého
poznatků

podnětu

úlohách (neboli žák zná a umí nepřesně a neúplně, nepřesnosti

pedagoga korigovat

a dovedností

a opravit,

při řešení teoretických

se snaží na základě

ale ne vždy se mu to podaří). V uplatňování
i praktických

úloh se dopouští

osvojovaných

chyb. Jeho myšlení je vcelku

správné, ale málo tvořivé a samostatné, v logice se vyskytují chyby. Jeho ústní i písemný projev má nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky. Grafický projev
je méně estetický, s nepřesnostmi.

Je schopen studovat vhodné texty, avšak podle přesného

(neboli žák umí s častějšími chybami používat své znalosti, příliš neumí samostatně

návodu pedagoga

analyzovat

problémy,

ale

s pomocí pedagoga je schopen je řešit).
klasifikační stupeň 4 - dostatečný
Žák má v ucelenosti,
podstatné

přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných

mezery. Při vykonávání

nesamostatný

požadovaných

intelektuálních

poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí
i praktických

(neboli žák zná a umí velmi nepřesně a neúplně, nepřesnosti

pedagoga zkorigovat). V uplatňování

osvojovaných

poznatků a dovedností

činnosti je málo pohotový

a

neumí na základě přímého podnětu
při řešení teoretických

i praktických

úloh se vyskytují závažné chyby. Jeho logické myšlení není tvořivé ani samostatné, v závěrech se vyskytují chyby.

e-mail: sosag@seznam.cz
www:

www.sosag.cz
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Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky
činnosti

se p ojevují vážnější nedostatky.

ve správnosti,

Liberec 3

přesnosti

a výstižnosti.

Grafický projev je nepřesný a není estetický.

V kvalitě výsledků
Schopnost studovat

vhodné texty je omezená, protože podstatu obsahu textu žák nedokáže odhalit (neboli žák umí s častějšími a
vážnějšími ch bami používat své dovednosti,
analyzovat

problémy,

při výrazné pomoci

ale kvalita i kvantita výstupu je nedostatečná,
pedagoga je schopen odstranit

neumí samostatně

jen základní chyby předloženého

problému).

klasifikační stlpeň 5 - nedostatečný
Žák si požad ,vané poznatky
dovednost
uplatňování

v konávat

neosvojil

požadované

osvojených vědomostí

uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho

intelektuální
a dovedností

závažné chyb . Při výkladu a hodnocení
N projevuje

nedostatky

v

nedostatky

(n boli žák zná učivo útržkovitě,

dříve probrané

přesnosti

v myšlení
i výstižnosti.

učivo, nemá snahu tento

činnosti

při řešení teoretických

jevů a zákonitostí

pedagoga.

správnosti,

samostatnost

a praktické

nedovede

má velmi

podstatné

i praktických

V

úkolů se vyskytují velmi

své vědomosti

ani v logice. V ústním

nedostatky.

uplatnit

i písemném

projevu

ani s podněty
má závažné

Kvalita výsledků jeho činností a grafický projev mají vážné

bez souvislostí, neumí opravovat vlastní chyby, neumí navázat na

stav napravovat,

neumí používat mezipředmětové

vztahy, nezvládá

základní praktické aplikace, neumí pracovat s pomůckami).

Podpisy;

Ing. Krabs Zdeněk, Ph.D.

27. srpna 202
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