
 

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, 

 příspěvková organizace 
 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2021 
 

Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní 

zkoušky navrhuje ředitel v souladu se zněním § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 24 a § 25 

vyhlášky č 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších aktualizací.  

 

Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, navrhuje ředitel Gymnázia      

T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace následující kritéria hodnocení ústní 

zkoušky před zkušební komisí v profilové části maturitní zkoušky 2021:  

 

1. Pro ústní zkoušku profilové části MZ zajistí ředitel školy zveřejnění 20 až 30 témat pro  

    každou zkoušku. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou a náhradní zkoušku.    

    Žák si losuje jedno téma. 

2. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 – 20 minut v závislosti na zvoleném předmětu. Ústní  

    zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

3. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

4. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní     

    komise bez omezení.  

5. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem:  

    a) stupeň 1 – výborný: Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb   

                veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky.  

    b) stupeň 2 – chvalitebný: Žák zvládá s drobnou pomocí systematicky, přehledně a bez  

                chyb veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující  

                otázky.  

    c) stupeň 3 – dobrý: Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá s  

                pomocí i veškeré doplňující otázky.  

    d) stupeň 4 – dostatečný: Žák prokáže schopnost zvládnout s velkou pomocí základní   

                dovednosti a vědomosti ve vylosované maturitní otázce. Není samostatný v myšlení  

                a při řešení se dopouští podstatných chyb. 

    e) stupeň 5 – nedostatečný: Žák neprokáže schopnost zvládnout ani s pomocí základní  

                    dovednosti a vědomosti, ve vylosované maturitní otázce se neorientuje a ani           

                    s pomocí nezvládá doplňující otázky, případně dělá zásadní chyby.  

6. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 

7. Klasifikaci žáka navrhuje, po domluvě s přísedícím, zkoušející ke schválení zkušební 

    komisi. Při rovnosti hlasů při hlasování komise je rozhodující hlas předsedy zkušební  

    maturitní komise. 

8. Nedojde-li při hodnocení žáka mezi zkoušejícím a přísedícím ke shodě, jsou návrhy obou  

    předloženy ke schválení zkušební komisi. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy  

    zkušební maturitní komise. 

9. O hodnocení žáka při zkoušce hlasují členové zkušební maturitní komise, kteří byli této  

    zkoušce přítomni po převážnou část doby konání zkoušky. 

10. Hodnocení zkoušky z předmětu oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise  

      veřejně ve dni, ve kterém žák zkoušku konal.  
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Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku nemusí konat profilovou 

zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci 

se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají 

dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, 

případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělili řediteli školy nejpozději do 30. dubna 

2021. Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají 

neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni, neúspěch      

u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky.  

Zkoušku z cizího jazyka, který si nezvolili ve společné části, budou konat pouze formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek.               

Na základě dodatku ze dne 28. dubna 2021k opatření obecné povahy, které upravuje model 

maturitní zkoušky, je žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, 

navýšen počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. 

Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, vyjma dobrovolné zkoušky 

z českého jazyka nebo cizího jazyka, který si zvolil žák ve společné části maturitní zkoušky, 

posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je 

žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může 

předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném 

termínu téhož zkušebního období (§ 25 odst. 2 vyhlášky).  

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky 

týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém 

případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu 

povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který 

dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem 

daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce. Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka. Nahradit lze tedy 

i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části. Pro možnost 

nahrazení zkoušky je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na 

přihlášce k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020, nikoliv počet zkoušek, které bude 

dobrovolně či povinně konat. Doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové 

zkoušky předloží žák řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního termínu ústní 

zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Pokud žák nemůže k žádosti o 

nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání 

standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné 

vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které jazykovou 

zkoušku konal. 

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

místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka 

zkouškou podle § 30 platné vyhlášky, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně 

prospěchu slovo „nahrazeno“. 

 

Dne 17. 5. 2021       Mgr. Libor Hejda 

                             ředitel školy 


