
Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 
na Střední umělecké škole, Ostrava, přísp. org. 

ve školním roce 2019/2020 
 
Základní ustanovení, Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., 

vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 

Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb. a vyhlášky č. 

243/2017,  stanovuje v paragrafu 24:  

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.  

 
I. Obecná ustanovení 

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá a) z ústní zkoušky z DVK a b) ústní zkoušky 
z odborných předmětů c)praktické zkoušky z odborných předmětů. Ústní zkouška z odborných 
předmětů obsahuje dílčí otázky z technologie, ekonomiky, písma a typografie a ICT. 

2. Praktická maturitní zkouška trvá nejvýše 15 minut. Výslednou známku schvaluje na základě 
návrhu vedoucího práce maturitní komise hlasováním. 

3. Zkouška z DVK a odborných předmětů probíhá ústní formou. Zkouška trvá nejvýše 15 minut, 
příprava na ni též 15 minut Výslednou známku navrhuje zkoušející , o výsledné  známce rozhoduje 
komise hlasováním. Během přípravy na zkoušku z DVK a během zkoušky samotné je žákům 
k dispozici obrazová příloha vylosované otázky na počítači.  

4. Ústní zkoušku z českého jazyka a literatury konají žáci dle pracovního listu k dílům z jejich 
vlastních seznamů literárních děl. Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z 
neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.  

5. Ústní zkoušku z anglického jazyka konají žáci na základě pracovního listu, který obsahuje tři 
zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu školní zkušební úlohu. Školní zkušební úloha je žákům 
během přípravy na zkoušku i během zkoušky samotné k dispozici na počítači. 

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda 

zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. 

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní 

komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická 

zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich 

hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.  

 

 
 



II . Způsob hodnocení profilových zkoušek 

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 dílčí 
zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo 
„nekonal(a)“. 

 Hodnocení zkoušek se řídí kritérii stupňů prospěchu uvedenými ve školním řádu: 

       Stupeň 1- výborný  

Žák bezpečně ovládá učivo předepsané školním vzdělávacím programem, v myšlení je pohotový, 

bystrý,  dobře chápe souvislosti, jeho vyjadřování je výstižné a  přesné, vědomosti dokáže 

aplikovat spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, je aktivní , učí se svědomitě a se 

zájmem. Pracuje tvořivě, samostatně a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, 

originální,  procítěný a přesný.  

Stupeň 2 – chvalitebný                                                                                                                                                                                                                      

Žák ovládá učivo předepsané školním vzdělávacím programem, uvažuje celkem samostatně, 

celkem výstižně se vyjadřuje, vědomosti a dovednosti dovede používat s drobnými chybami, učí se 

svědomitě. V činnostech je aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. 

 Stupeň 3 – dobrý 

Podstatné učivo předepsané školním vzdělávacím programem žák ovládá, v myšlení je méně 

samostatný, úroveň jeho vyjadřování není dostatečně přesná, úkoly řeší s pomocí učitele, při 

aplikaci vědomostí dovede překonávat obtíže a odstraňovat chyby, jichž se dopouští, k učení a 

k práci nepotřebuje mnoho podnětů. Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a 

pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti, jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 

chyb.   

Stupeň 4 – dostatečný 

Učivo předepsané školním vzdělávacím programem žák ovládá se značnými mezerami, v myšlení je 

nesamostatný, vyjadřuje se obtížemi, při aplikaci vědomostí dělá podstatné chyby a nesnadno je 

překonává, projevuje malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty. Žák je v činnostech málo 

aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.   

Stupeň 5 – nedostatečný 

Žák neovládá učivo předepsané školním vzdělávacím programem, odpovídá nesprávně i na 

návodné otázky, vyjadřuje se jen s velkými obtížemi, ani s pomocí učitele nedokáže splnit ani 

praktické úkoly, pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné. Žák je v činnostech pasivní, rozvoj jeho 

schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu.  

 
 



III. Povolené pomůcky pro profilovou část maturitní zkoušky: 

1. Běžné pomůcky: psací potřeby (pero, propisovací tužka, tužka) 

2. Český jazyk a literatura: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny 

3. Anglický jazyk: Anglicko-český a česko-anglický slovník, školní zkušební úlohy na počítači 

4. DVK: obrazové přílohy maturitních otázek na počítači 

5. Odborné předměty: bez pomůcek 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou navíc používat 
individuální kompenzační pomůcky. Konkrétní výčet individuálních kompenzačních pomůcek je 
uveden ve vyjádření školského poradenského zařízení.  

 
 
 
V Ostravě 3.9.2019 
 
 
Mgr. Martin Mikolášek 
ředitel školy 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


