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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22 

pro jarní a podzimní zkušební období 2022 

obor 18-20-M/01 informační technologie 
 

 

Každá zkouška profilové části maturitní zkoušky je hodnocena zvlášť. 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části 

zkoušky.  

Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. V případě 

zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hod-

nocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud  

úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 

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. 

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo 

stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí 

žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část 

konal.  

 

Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební 

maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud 

se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žá-

kovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek. 

 

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v klasifi-

kační stupnici dle písm. a) až d). 

 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky  

nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 
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Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, 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. 

 

Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru prostřednictvím  

informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek v příslušné třídě. 

 

Hodnocení 

 

Český jazyk a literatura 

příloha č. 1 

 

Anglický jazyk 

příloha č. 2 

 

Odborné ekonomické předměty 

příloha č. 3 

 

Odborné předměty z informačních technologií 

příloha č. 4 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

příloha č. 5 

 

 

 

V Kroměříži dne   30. 3. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Magdalena Kallusová 

předsedkyně maturitní komise 


