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Pnrvrn1.1 ORGANIZÁCE A HODNOCENÍ ]\{ATURITNÍCH ZKOUŠEK vE ŠK.ROCE 20?l/2a22

Ředitel SOŠa SOLr služeb Velký Újezcl, s.r.o. tímto dokunrentetn statror.uje prar.idla
organizace a hodnoceni maturitních zkoušek v tomto školnin roce.
Organizace a hodnocení mahrritních zkotršek proběhne v souladu s vylrláškou č. 17712009
Sb., o bližšíclrpodmínkách ui<ončováni vzdělál,ání r.e strYeclních školáclr maturitní zkouškou.
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Vyhláška'').

Matrrritni zkoušky se konají v jarnim zkušebním obdobi a podzimním zkušebrrirn období.
V jarním zkuŠebnímobdobí se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do ] 0, června,
v Podzinrním zkuŠebnímobdobí od 1. záři do 20. zář-í, vyjma zkoušek prcrfilových písemných,
které se mohou konat již v pruběhu měsíce dubna danólro roku,
l\,Íaturitní zkoušky každéhožáka obsahují část společnorr a část proíilovou. Termíny společné
Části maturitní zkoušky v jarnírn i podzimnim zkušebnim období stanovuje nrŠltrv soulaclrt
s VYhiáŠkorr. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konaji

v obclobí od 16.května do l0. června, přičernžprotilové zkoušky konané fonrrou

písenrné
Práce se konají nejdříve 1.dubna. Zkouškyprofilové části maturitrrí zkoušky se v podzimním
zkuŠebnímobdobí kona_ií v obdolrí od, 1. záŤí do 20. záři. Všechny tenníny pro konání
Profilové Části rnaturitní zkoušky stanoví a zveřejní způsoberrr umožňujícímiiáikový přístup
ředitel Školy,a to pro jamí zkušebni období nejpozději 2 měsice před jejich konáním a pro
podzirnni zkušebníobdobí nejpozději do 25. slpna.
ŽaU ie povin,en se ke své rrraturitni zkoušce přiirlásit, Žák podává k maťuritní zkoušce,
oPravné zkouŠce nebo náhradní zkoLršce přihláškrr k maturitní zkoušce. jejížvzor je uveden v

PřÍloze Č. 1 k Vyhlášce. řediteli školy, a to nejpozději do l, prosince pro _jarní zkušební
obdclbi, nebo do 25, Června pro podzimní zkrršebrrí období. Náiežitosti přihlášky i daiší
}]1oces
prťrběhu přihlašování k mafuritní zkoušce jsou stanclveny bliže ve Vyhlášce.

PakliŽe žák disponuje doporučenim k přiznání uzpůsoberrípodrnínek pro konáni maturitní
zkouŠky vydanýrn Škoiskj.nr poradenskýrn zaŤízenim, které není staršícívou let orl data vydání

a které obsahuje uvedení kategorie a skupiny podle přílohy č. 2 k Vyhlášce, odevzdá jej
řediteli Školyspolu s přihláškou k maruritní zkoušce. Uzpůsobeni zadáni pisemných prací a

Pracovnich listŮ pro žá§ s přiznanýrn uzpťlsobenim podnrínek pro konání maturitní zkoušky
Pak zajistí Školav soula<lu s přílolrou č. 3 Vyhlášky. Uzpůsobení podrnínek pro konání
zkouŠek spoleČnéčásti maturitní zkoušky se přiměřeně uplahrí i pro uzpťrsoberrí podmínek pro
konáni zkoušek protilové části mafuritni zkoušky. Žac; s přiznaným uzpůsobenírnpodminek
Pro konání maturitni zkoušky mají podle závažnosti svélro znevýlrodnění právo na úpra1,rt
Prostř:ecli, navýŠeníčasovéholirnitu, obsahor,é a formální úpravy zadání zkoušek společnéa
profilové Části rnaturitní zkoušky. odlišnosti v hodnocení, použitíkompenzačních pomůcek,
tlurnoČenía techrrickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do
záznanrsvýclr archŮ v souladu s doporučerrím školského poradenskélro zařízeni. Podrobnější
v}'mezení těc]rto slrrŽeb je uvedeno v příloze č, 3 k Vyhiášce. Podmínky pro konání maturitní
zkouŠkY se uPraví Žákovi vžcly, pokud z dopontč:errívyplýl,,á. ž,e z,nevýhodněni trrrá k termínu
odevzdání přililášky dóle než jeden rok. V případech, kdy znevýhodnění 5 1,ýjimkou žákůs
Přizrrarrým trzpŮsobeninr podrnínek pro konárrí maturitní zkoušky se speciíŤckými por:uchanri
učenízařazených do kategorie a skupiny spuo-1 podle přílohy č. 2 vyhiášky trvá kratšírjobil

než jeden rok nebo nastane v době od odevzdáni přihlášky do termínu konání maturitní
zkcušky, uzpťrsobí podmínky pro konáni maturitní zkorršky ředitel šktlly v dolrodě s danýrn
školským poradenskýrn zařizenim s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky
pro žáky se znevýhodněním uvederrým v příioze č. 3 Vyhlášky. Ředitel školy prokazatelné
seznámí žáka s přiznanýnr uzpůsobenínrpodnrinek pro konání maturitní zkoušky s úpravami
podmínek a způsobu korrání zkorršek podle příloiry č, 3 Vyhlášky nejpozději jeden měsíc před
konárrím první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky. V případech, kdy
znevýhodnění s výjimkou žákťr s přizrraným uzpůsobením podminek pro konání maturitní
zkoušky se specifickýrni poruchami rrčenízaŤazených do kategorie a skupiny SPUO-1 podle
přílclhy č. 2 Vyhlášky trvá k-atšídobu než jeclen rok rrebro nastane v době od odevzdáni
přihlášky do terminu konání maturitní zkoušky, tak ředitel školy učini bez zbýečného
r:dlrladu. Ředitel školy zároveň seznánrí v dostatečném předstihu členy zkušebni nraturitní
komise, komisaře a zadavatele s podminkami konáni maturitní zkoušky žáka s přiznanjnn
uzpůsobenírn podmínek.

Ve spoiečnéčásti maturitni zkoušky žák skládá didaktický test z českéhojazyka a literatury
a dále dle svého výběru bud' diciaktický test z cuího jazyka, rrebo z matematiky, Pokud se

student rozhodne skládat ve společrréčásti maturitní zkorršky didaktický test z cizíha jazyka,
v proíiiovéčásti maturitní zkoušky pak musí složit také písemnou a ústnínraturitní zkoušku

ztéhožciziho jaryka.

Ředitei škoiy stanovuje v souladu

s

Vyhláškou povinné zkoušky profilové části rnaturitní

zkoušky z následrrjících předmětů a v následujici formě:

-

český jazyk a literatura

- písemná zkouška, ústnízkouška;
jazyk
(anglický/ruský)
cizi
- písemná zkouška, ústnízkouška:
účetnictví* pisernná zkouška. ústni zkor-iška;
ekonomika podniku - ústnízkouška:

přičernžplatí. že žák, ktery/ se ve společnéčásti rnaturitní zkoušky rozhodne skládat
didaktický test z matematiky, již neskládá v profilové části maturitní zkoušky z cizil"lojazyka.

Aby žák úspěšněvykonal maturitní zkoušku z konkrétního předmětu, nrusí uspět ve všech
jejích částech. Způsob a kritéria hodnocení ve všech pi,edmětech navrhuje mafuritní komisi
ředitel školy a jsou součástí tohoto clokunrentu,

profilové části maťuritnízkoušky rozhoduje zkušební komise
hlasováním, Členy mafuritní komise jsou předseda, místopředseda, třídní učitel, zkoušející
a přísedícízkoušerréhopředmětu. Člen komise, kteý nebyl pi,ítomen zkoušení,nehlasuje.
V případě rovnosti hlasů rozhcrduje předseda maturitni komise.

O

ho<lnocení ústníchzkoušek

() způsobrr hodnocení a kritóriích hodnocení pisemné zkorršky profilové části maturitrrí

zkoušky rozlroduje zkušetrrrí maturitní komise lrlasovánírn, a to nejpozději před začátkern
konání zkouš§. Členy maturitní komise jsou pŤedseda, místopředseda, třidni učitel,
zkoušejícía př,ísedici zkorršenéhopředmětu, V případě rovnosti lrlasů rozhodrrje předseda
matudtní komise. Slrodně zkušební rnaturitní komise posvěcuje i navržetá hodnocení
písemných prací.
Hodnocení všech žákem vykonanýoh profilových zkoušek je mu sděleno předsedorr rnaturitní
komise nejpozději v den konání ústni rrraturitní zkoušky.

D

Společná část maturitních zkoušek

Společnou část maturitní zkoušky představují didaktické testy, připravené institucí

CERMAT

podle platných právních předpisů.

žaci školy skládají v rámci společnéčásti maturitni zkoušky didaktický test z Českého
jazykaa literatury a dále dle vlastního výběru buď didaktický test z cizíhojazyka (anglického,
nebo ruského), nebo didaktický test z matematiky.

požadavky na znalosti a dovednosti žákůve vztahu k této části zkouŠek stanowje
instihrce CERMAT, která je s předstihem publikuje ba internetových stránkách
http

s

:

l/matur ita. csr-tnat. cz

l

.

pťůběh,organizace i hodnoceni společnéčásti matuqitních zkoušek jsou zajišťovány podle
závazných pokynů instiťuce CERMAT, které vycházejí z platných' právních předPisŮ.
podrobné informace jsou dostupné na internetových stránkách https://maturita.cermat-czl-

Didaktické testy společnéčásti maturitní zkoušky jsou hodnoceny pracormíkY Či
spolupracovníky instituce CERMAT, a to pouze prospěchem oouspěloo, nebo ,,neu§Pěl". Pokud

žak neuspěje v některém z didaktických testů v této části zkoušky, mŮŽe být stále připuŠtěn
k profilorrýtn mafnritním zkouškám, nemťlževšak získat maturitní vysvědčenÍ, a t0 aŽ da
ooby, t<dy bude zpříslušnóho didaktického testu hodnocen ,,uspělo'. Ředitet Školy ŽákŮm
hodnocení didaktických testů zpřístupní formou protokolu o výsledcích v nejbliŽŠÍmmoŽném
termínu.

il)

Proíilové maturitní zkoušky

il./l. Písemná maturitní práce z českéhojaryka
[./1.1. podotla maturitní písemnépráce

a

literatury

z českéhojazyka

a §teratury a organizace

zkoušky
Ředitel škoiy stanoví 4 témata maturitní písemné ptáce z českéhojazyka a iiteratury, zníchŽ
si žák zvolí při započeti zkoušky 1 téma.
Maturitní písemná ptáce z českéhojazyka a literatury musí mít minimální rozsah 250 slov,
pfičemždo tohoto rozsahu se započíává pouze autorský textžika.

čas pro vypracování maturitni písemnípráce zčeskéhojazyka a literatury je
včetrrě času pro výběr

0a

minut,

zadánl

.
jednom za
Lvc1 p1'psail maTwitní písemné práce z českéhoj*yka a literatury sedí v lavici Po

.!,

sebou,

:-.
Zac1 matuntil plseínnou práci z českéhojazyka a literatury píšído předloženéhoarchu
určenéhopro zápis práce aoznačeného ta§ aby jej nebylo možrré zaměnit Či Padělat,
žík"mtůe během této zkoušky používatporrze psací potřeby a pravidla Českéhopravopisu,
pokud neurčijinak platné právni předpisy.

Během zkoušky žáci nesmějí použivat nic jiného než povolené pomůcky, Je zakfaána
jakékoti chování, které můževést k ovlivnění výsledku zkoušky (zejména opisování,
napovídání, vyrušování, apod.).

Žákse řídíběhem konání zkoušky pokyny dozírajícíhovylčirjícího.
II.11,2.

Pravidla hodnocení maturitní písemnépráce z českéhojazyka a literatury

PÍsemnou práci z českéhojazyka a literafura hodnotí ředitelem školy určený vyučující
českéhojarÝa a literatury, který je členem zkušebníkomise,

Aby mohl být žákuv text hodnocen, musi dosahovat rozsahu alespoň 250 slov napsaných ve
stanoveném Časovémlimitu l20 minut. Do tohoto rozsahu 3e započitán pouze autorský text
žaka. Vpřípadě, že autorský text žáka nedosahuje.tohoto rozsahu, práce bude hodnocena
stupněm prospěchu nedostatečný.

Písemná práce zčeskéhojazykaa literatury *o.i tit psána čitelně. V případě, že jsou části
textu, některá slovao pismena či znaky nečitelné,hodnotícívyučujícítyto skutečnosti přičte
v hodnocen i žákov i k tiži.
Písemná práce z českéhojazyka a literatury, která splňuje požadovaný roz§ah, jak je popsán
výše, se hodnotí z následujících hledisek:

-

naplněni zaděni (tedy zejména naplnění tématu a napsání zadaného slohového útvaru);
použitígramatických pravidel a pravidel pravopisu;
stylistická kvalita práce (použitíodpovídajicíslovni zásoby, dodržování pravidel
výstavby větných celků, vhodné použitíprosďedku ýstavby textu).

PÍsemná práce z českóho jazyka a literatury §e hodnotí stupni prospěchu výborný,
chvalitebný, dobý, dostatečný, nedostatečný, kíeréjsou charakterizavimy následovně:

Výborný
Naplnění zadání:
Ptáce plně reflekťuje zvolené téma, a to v celé jeho šířia hloubce, nedacllázi k odklonu od
tématu.

Prácebez výhrad odpovídá zadanému slohovému útvaru.
Por,ržitíglamatickÝch pravidel a pravidel pravopisu:
V práci se nevyskl,tuji hrLrbé grarrratické či pravopisné clryby vťlbec. pŤíp.jen zceia
ojedinčle (ve vztalru k celkovérnu rozsahu práce). Opakováni stejné chyby je započteno
pouze "jedenkrát. Rozlišujíse hrubé chyby a ch,vby drobrré (zpravídla vynechání písmena ve
sltrvě beze změny smysiu slova, opomenutí diakritických znamének, nesprávné užití
interpr"rnkce či zápisu velkého písmena" pokud nemohou měnit smysl textu). dvě drobné
_9!yt1, lze považovat za 1 chybu hnrbou.
St_vli stické kvaliql práce
Slovní zásoba je vzhiedenr ke zvolenémtt tématu a zadané komunikačnísiruaci přiměřeně
lrohatá a přiměřená, její rržitívěcně pi,esnó a nejsou užívánabezdůvodně slova nespisovná,
Výstavba větných celků odpovídá jazykové nonně. žák využíváúčelněŇzné rypy vět a
větnýclr vzotců.
Text je přehledně a logicky členěn a or:ganizov4q.goudržný a dobře srozumitelný,
:

chvalitebný
NaLlrrění zadání:

Práce reflektuje zvolené téma, neodklání se od něj, nrohla by však některé aspekty
térnatu
rozpra,covat více.
Práce odpovid a zvol enérnu sloh oVelnu úťvaru, en zcela o_, ediněle Se vyskytne
pochyb
J
nralého rozsalru. které 1ze

ako

Se

zadanému slohovénru útvaru.

en1

Pqužiti sramatickÝch pravidcl a pravidcl
V práci se hnrbé gramatické či pravopisné clryby vyskytrrli jen velrrri málo (ve
vztahu
k celkovému rozsahu práce). Opakování stejrré chyby je započteno pouze jecJenkrát.
RozlišLrjíse hnrbé chyby a chyby drobné (zpravidla 1.ynechání písmena ve slol,ě
beze
změny snryslu slova, opomenutí diakri tickýcir znamének, nesprávné užitíinterprrnkce
či
zápisu velkého písmena, pokud nemohou měnit smysl texťrt), dvě drobné chyby
lze
za1
hrubou.
St},listické kl.alit}, pláce:

Slovní zásoba je vzhledem ke zvoienému tématu a zadané komunikačni sifuaci pfiměřeně
bohatá a Přiměřená, jeji užiti je až na uťimky věcně přesné, až na výjimky
nejsŮ užívána
bezdůvodně slova nespisovná

Výstavba větných celkŮ odpovídá až na občasnévýjimky jazykové normě, žák
využívá

účelněruzné typy vět a větných vzorců.
Text e
alo
členěn a

a dobře srozumi

án"

Dolr
l\íaplnění zadání:
Práce reflektuje zvolené ténra. ténra
0

C1

Se

text

menSl mlre

J

oc1

v šak zpracovano po vrclrně
ZYo enélro térnatu L) dl<lání.

c1

bez tvůrčí1nvenCe- Je- li

u:

V práci se hnrbé grarnatické či pravopisné chyby vyskytuji častěji (ve vztahrr
k celkovému
rozsahu práce). Opakování stejné clryby je započteno potrze
Rozlišu_ií
se hrubé
,jeclerrkr-át.
chyby a chyby drobné (zpravidla vynechán í písmena ve slově beze zmény smyslu
slot a,
opoinenutí diakritických znanrének, nesprár.né užiti inteipunkce či zápisrr velkého písmena.

nenrohou nrěnit
texttt , dvě drobné
]ze
atza1
hrubou.
Stvli l:ké kvalitv prace:
Slovní zásobaje vzhledem ke zvolenému témafu a zadané komunikačnísituaci poněkud
omezená, v textu se obČas vyslqrtují nedostatky co do spisormosti, přiměřenosti
a věcné
správnosti užitéslovni zásoby.
V ýsta Vba větných l-elků 1le vždy odpor,ídá SoLlCasn azykor.é 11onne
nadrrživárro
,l
rirčitélrovětnéh O vZorCe cl § o bc as vvS kýrrj e přetíZcnV větný ce1 ek
T
J určitým způsobe rrr členěn a orsan1 Zovan
c enenl organ1 ZaC a s ouclržnosti textrt
Se však
text e
sto Sro Zum ln

Naplněni zadání:
Práce se významně odkláni od zvoleného tématu, dobýká se jej pouze okrajově
či jen
v rnenši části textu.
Práce nese jen vybrané rysy zadaného siohového úfuaru či se text zčásti
od zadaného
slohového útvaru cdklání.
použiti gratnati
pravide l a pravidel pravoplstl:
práci
V
se hrubé gramatickó cl pravop1 sne ch yby vyskyuj často (ve vztahu
k ceIkovénrri
rozsahu práce l) Op akování stej ne chyby j Zapo čteno pOuZe edenkrát. Rozlišují
s e hrub
J
drobn e
vidla
Ve S lově beze Zmen
sl

opomenutí diakritický,cb znamének, nesprár,né užiti interpunkce či zápisu velkélro písmena,
pokud nemohou měnit smysl te,xtu). dvě drcbne chyby lze pol.ažovat za 1 chybrr lrrubou.
§tylistické kvality práce:
Užitá slovní zásoba je vzhiedem k tématu a komunikačnísituaci poměmě chudá, v textu se
vyskyhrje většínrnožství siov užitých nesprávně vzhledem k popisované skutečnosti, které
však zpravidla nebrání srozunriteinosti texfu, v textu se vyskytrrjí často slova nespisovná či
slova nevhodrrě zvolená vzhledem k zadané konrunikační situaci.
V práci se vyskltuje většímnožství chyb ve výstavbě větných celků, větné celky jsou
v textu jsou občas přetíženénebo naopak, lze vysledovat opakováni určitých větných
vzorců.
Text je hůře srozurnitelný. málo přehledný a soudržný, vyskytují se v rrěm nedostatky
v ieho organizaci a členěni.
|iledostatečný

Naohění zadání:

Práce nijak nereflektuje zvolené téma, téma nebylo žákem yůbec pochopeno.

Práce nenese ve většině textu rysy zadaného slohového úwaru či přimo odpovídá zcela
jinému slohovému útvaru.
Práce je zcela nečitelná.
Práce neodpovídá stanovenému minimálnimu rozsahu slov.
Použitígramatic]<ýclr pravidei a pravidel pravopísu.
V práci se vyskytuje velké množsfvíhrubých granratických či pravopisných ch.rĎ (ve
vztahu k ceikovému rclzsahu práce). Opakovárrí stejné clryby je započteno pouze jedenkrát.
Rozlišujíse hrutró chyby a clrybv drobné (zpravidla vynechání písmena ve slor.ě beze
změny smyslu slova, opomerrutí diakritickýclr zrlamének. nesprávné užítiinterpunkce či
zápisu velkého písmena, pokrrd nemolrou rněrrit smysl textu), dvě drobné chyby ize
považovat za l clrybu hnrbou.
Stylistické kvalit}, práce
Užitá slovní zásoba je r.,zhledem k tématu a komunikačnísituaci velrni chudá, v textu se
vysky.tuje většímnožství slov iúitýclr nesprár.rrě vzlrledem k popisované skutečnosti, které
brání srozumitelnosti textu, ve většině textu se vyskyrrijí slova nespisovná či slova
nevhodně zvolená vzhledem k zadané komunikační situaci.
V práci se vyskyŤLrje zásadní množstvi chý ve výstavbě větných celkťr, větné celky jsott ve
většině textrr přetíženénebo naopak, opakuji se stále stejné větné vzorce.
Žák se nijak nesnažii o organizaci textu, jeho logičnost a přelrlednost. Text je jen velrrri
těžko srozumitelný.
:

Hodnotícílryučujicí posoudí žákolrr píserrrnou práci z výše uvedených hledisek a nawhne
celkový stupeň prospěchu práce, který následně schvaluje zkušební maturitni komise
hlasováním. Návrh hodnocení hodnotíci vyučujícíodpovídajícímzpůsobem odůvodní.
Stanovený stupeň prospěchu práce se podilí na celkovém hodnocení maturitní zkoušky
z českéhojazyka altteratwy 40Yo.
11.12.

Písemná maturitní práce z cizího jazyka

lI./2.1. Podoba maturitní písemnépráce z clr,íJn'o jazyka a organizace zkoušky

Ředitel školy stanoví i tóma, které v sobě zahrnuje 2 úkoly. Žák musí povinně r,rypracovat oba
úkoly.

Maturitni písemná práce z cizího jazyka musí mít minimální rozsah 200 slov, přičemž do
tohoto rozsahu se započítávápouze autorský text žáka- Dále je stanoveno, že první úkol musí
mít alespoň 100 slov a druhý úkol musí mit rovněž alespoň 100 slov,
Čas pro vy,pracování maturitní písemní ptáce
přečtenízadání.
x,

zcizího sazykaje

Zácípii psaní maturitní práce z ciziha jazyka sedí v lavici

120 minut, včetně času pro

po jednom za sebou.

:.,
Zácí matlritní písemnou práci z cizího jazyka píšído předloženého archu určenéhopro zápis
práce a označenéhotak, aby jej nebylo možnézaménit či padělat.

během této zkoušky používatpouze psaci poťeby a ctzojazyčný překladový
slovník bez přílohy věnované písemnému projevu, pokud neurčíjinak platné právnípředpisy.

Žák

mďrZe

Během zkoušky žáci nesmějí používatnic jiného qež povolené pomůcky. Je zakíu:árrlo
jakékoli chování, které můževést k ovlivnění výsledku zkoušky (zejména opisování,
napovídání, r,ryrušování, apod.),
Žák se řídíběhem konání zkoušky pokyny dozírajícíhovyuěujícího.
|1.12.Z"

Pravidla hodnocení písemné maturitni práce z cizího jazyka

Písemnou ptáci z cizího jazyka hodnotí ředitelem školy určený vyuěujícíciziho jazyka,který
je členem zkušebníkomise.

Jelikož pisemná ínaturitnípráce z cizibo jazyka zahrnuje dva úkoly, každý úkol se hodnotí
zviášť a ztěchto dílčíchhodnocení hodnoticí vyričujícístanoví celkový sťupeň prospěchu
podle pravidel níže.

Aby mohi byt žáktl.v text hodnocen, musí dosahovat rozsahu alespoň 200 slov napsaných ve
stanoveném časovémlimitu 120 minut {každý úkol aiespoň 100 slov). Do tohoto rozsahu je
započítán pouze autorský text žáka. V případě, že autorský text žáka nedosahuje rozsahu 200
slov, práce bude hodnocena sfupněm prospěchu nedostatečný. Pakliže autorský text žáka
dosahuje aiespoň 200 slov, ale někíerý z úkolůnedosahuje stanovené hranice 100 slov, práce
je hodnocena, hodnotící vyučujícívšak do svého hodnocení daného úkolu negativrrě promítne
nesplnění minimálniho stanoveného rozsahu (proporcionálně podle závažnosti), a to v kritériu
naplnění zad;án|
Písemná ptáce z cizího jarÝa musí b|l psána čitelně. V případě, že jsou části textu, některá
slova, pismena či znaky nečitelné,hodnotící vyrčujicítyto skutečnosti přičte v hodnocení
žákovi k tiži.

Pisemná práce z cizího jazyka, která splňuje požadovaný rozsah, jak je popsán výše, se
hodnoti z následujících hledisek:

-

naplněni zadání (tedy zejména naplnění tématu a napsání zadaného slohového útvaru);
použitíodpovídajicíslovní zásoby fiejí bohatost a přiměřenost)
použitígramatických pravidel a pravidel pravopisu (přesnost užitígramatických
pravidel, rozsah používaných gramatických prosďedků, množstvi pravopisných
nedostatku);

celková stylistická kvalita práce (zahnruje výstavbu vět i výstavbu textujako celku),

Maturitni písemná práce zcizího jazykajako celek se hodnotí strrpni prospěchu výbcrný,
clrvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný, které jsou charakterizovány následovrrě:

VÝbornÝ
Naplněrrí zadárri
Práce se zřeteině vztahuje k tématu a jasně a podrobrrě reflektuje všechrry bady zadáni.
Práce jasně odpovidá zadané komunikačni situace.

Slovni zásoba:
Žákpoužívá slovní zásolru odpovídajícízadanému tématu a komunikační situaci.
Slovní zásoba je přiměř,eně bohatá s olrleclem na očekávanou jazy,kovou úroveň žáka.
V práci se téměř nevyskyuji clryby ve slovní zásolrě. které by bránily porozumění textu
(chybv, při nicirž je špatně použito rrrčitéslovo, je užito např. ve špatnénr lÝznamu).

re

Zák správné použivá přiměřeně pe§trou škálu gramatických prosďeóků, a to s ohledem na
zadané téma a komunikančí sitmci.
V práci se téměř nevyskytují chyby v užitígramatických pravidlech či v pravopisu.
Stvlistická úroveň práce:
Práce je vzhledem k zadarré komunikační situaci vhodně členěna a dobře organizována.
Jednotlivé části textu na sebe navazuji a text je soudržný a dobře srozumitelný.
V práci se téměř nevyskytují chyby ve výstavbě větných celku a prakticky neobsahuje včty,
které by byly nesrozumitelné.

Chvalitebný
Naplrrěni zadaní:
Práce se zřetelně vztahuje k tématu a jasně reflektuje všechrry boďy zaďárll. některé body by
však mohly byt razpracovány více dopodrobna.
Práce odpovídá zadané komunikačnísituace, můžese vyskytnout dílčínedostatek, který
však zásadně nebrání pochopení komunikačni situace.
slovrrí zásotra:
Žákpauživá slovní zásobtr odpovídajicí zadanému ténrafu a komunikačrrísituaci.
Slovní zásoba je piiměřeně bolratá s ohledem na očekávanou _jazykovou úroveň žáka.
V práci se občas vyskynljí chyby ve slovní zásobě, které brání porozuměni textu (chyby, při
nichžie špatně použito určitéslovo, je užito např, ve špatnémr,ýztramu).
Gramatika a pravopis:
:; .,
Zák správně používápřiměřeně pestrou škálu gramatických prosďedlců, a to s ohledem na
zadané téma a komtrnikančísituaci,
V práci se v menšímíře vyskltuii chyby v užitígramatických pravidlech či v pravopisu,
SŤlistická úroveň práce:
Práce je vzhledem kzadané komunikačnísituaci až na újimky vhodně členěna a dobře
organizována. Jednotlivé části textu na sebe navazqí a text je soudržný a dobře
srozumitel:lý.
V práci se občas vyskyrují chyby ve výstavbě větných cellni či výjimečně vě§, které jsou
nesrozurniteiné.

DobrÝ
Naplněni zadání:
Práce se vztahuje k zadanému tématu, nereflektuje však některé body zadáni, příp. sice
reflektuje všechny bady zaďáni, ale ien v omezené míře detailu,

Práce odpovidá zadané kornunikační situace. některé náležitosti dané komunikačnísituace
však ciiybí či jsou lržity nevhodně.
Slovní zásolra:
Žákpo:;tživá slovní zásobu odpovídajícízadanému tématri a komunikační situaci
Slovní zásaba je postačujícís ohledem na očekávanou jazykovou úroveň žáka, aelze ji
však cznačit za bohatou.
V prac1 Se vyskytri.i 1 ch yby Ve slovní Zaso bě, kter:é by bránily porozltmění textu ( ch,vby, pr1
nichž
určité
užito
ve
§r:amatika a pral,opis:
Zák sprár,nč používá odpovídajícíškálu gramatickÝch prostředku s ohlecienl na zadané
ténra a komunikančí situaci,
V
Se
v užití
c1 v
st}zlistická ťrroveň práce:
Práce .je vehleclen k zadané konrurrikačnísiruaci přiněřeně členěna a organizována,
v Členěnía organtzaci se vŠakmohou vvskytovat nedostatky. .Iednotlivé části textrr na sebe
navazu1i, hodnotitel však mllst ylT raložit urc1 té úsilí.aby textu dobi"e porozuměl
V práci Se vyskyrLrj 1 chyby v§ yýstar;bč r,ětn ý.h celků cl věty, které by b.vty
nesrozumitelné. počet takovýchto neclostatió však zůstává omeZenV d nebrání porozumění
textu
celku
DostatečnÝ
Naplnčnízadárrí:
Práce se vztahuje k tématu okrajově, jen powclrně zmiňuje část bodů zadáni.
Práce téměř neodpovídá zadané komunikačnísituace, jen těžko lze vysledovat některé ze
základních znaků zadané komunikační situace.
slovrrí zásoba:
Žák ténreř rrepoužívá slovní zásobu odpovídajicí zadanému tématu a komunikační situaci.
slovni zásoba je poměrně omezená, na hraně očekávané úrovni žáka.
v práci se i,yskltuje většírnnožstvi chyb ve slovní zásobě, kteró brání porozumění textu
íchvbv. oři rrichž
určité
e užito
ve
Glantatika a Draroois:
Zák použil:á jen omezenou škálu grarnatických prostředků. a to s olrledem na z,adané tétrra a
komunikančí situacj a na očekávanou úroveri žáka,
V
Se ve
mlre
ích v užití
c1 v
Stylistic ká ťrrovqqgá§Ě
Práce je vzhledem kzadané komunikačnísituaci nevhodně členěna a špatně arganizována.
Jednotlivé Části textu na sebe příiišnenavazuji a text je spíšenesoudržný a těžko
srozumitetný.
V Práci se lyskytují chyby ve výstavbě větných cellců či věty, které jsou nesrozumitelné, a
to v natolik
Ze
srozumitelnost textu ako celkLr.

N
}Ýaplrični zadání:

Práce se zřetelně nevztahuje k tématu, neobsahuje prakticky ani v náznaku rozpracovaný
žádrúbod zadání.
Práce vůbec neodpovídá zadané komunikační situace.
Práce
rninirnálni rozsah slclv,
slovní zásoba:
:,,,
ZaK pouzlva Slovnl zásobu, která je vzhledem k zaclanénru tématu a konrunikačnísituaci
zcela

je

na očekávanou jazykovou itroveň žáka zcela nedostačujíci
(velrrri omezená až primitivní).
V práci se ve velké rníře objelují chyby ve slovní zásobě, které brání významně
Porozuměni textlt (chyby, při nichž je špatrrě použito určitésiovo, je užito např, ve špatném
:ýgnamq}
Slovní zásoba

s ohledem

Gramatika a pr"avopis:

Zák použivá škáIri grama tick}-ch prostředků, kterou

s ohleciem na očekávanou úroveň žáka
a s ohledenr na zadané térna a konlurrikarrčí situaci nelze považovat za dostačujici,

v práci

vyskytLrj e zásadní rnnožstvi chytr tlžiti gramatických pravidlech cl v pravoplSu)
I očekár,anéLllovnl
žáka,
Stvlistícká úroveň práce
Práce je vzhledem k zadané komunikačnísituaci zcela nevhodně nebo vůbec nijak členěna
ani organizována. Jednotlivé části textu na sebe nettavazljí a text není soudržný ani
srozumitelný"
v práci se vyskytuje zásadní množství chyb ve výstavbě větných celkri či vět. které nejsou
srozr"imitelné" Text se dí§ těmto rredostatkům stává
celek.
Se

které

:

Hodnotícír.yučujícíposoudí žákovu písemnou práci zvýše uvedených hledisek a navrhne
celkový stupeň prospěchu práce, který následně schvaluje zkušební maturitní kornise
h1 asováním. Návrh hodnocení ho dnotícívyučuj ícíodpovídaj ícim způsobern odůvodní.
Stanovený stupeň prospěchu práce se podílína celkovóm hodnocení maturitní zkoušLy
z cizíha jazyka 40oÁ.
II./3. Písemná maturitní zkouška z účetnictví
II.13.1. Organizace a průběh

zkoušky

Profilová písemná maturitní zkouška z účetnictvítrvá 24a minut čistóho času a skládá se
z praktických ÚČetních ÚkolŮ, které vycházejí z okruhů k ústnímaturitní zkoušce z předmětu
ÚČetnictvÍ, které ředitel školy schválí a zveřejni alespoň 7 měsícůpřed jarním termínem

konání ústnímaturitní zkoušky,

Ředitel Školystanoví 1 zadání písemnézkoušky z účetnictvípro všecbny žáky daného

ročníku.
L,

zácípři psaní maturitni práce z účetrrictvísedí v lavici

po jednom za sebou,

Žáci madtritní písemnou práci

z účetnicťvípíšído předloženého archu určenéhoprc zápis
práce a označenéhotak, aby jej nebylo možnézaměnit či padětat.

Žák mt*e během této zkoušky používat pouze psaci potřeby, kalkutačku a písemnépřílohy,
kteréjsou součástízadáni práce (tabulky pro daňové odpisy, zák|adnivzoíce, kurzovní iístek,
Potvrzení zam§56ay3lele o ýši příjmu pro účelyvýpočtu daně zpřrJmu ze závislé činnosti
ýzických osob, příp. dalšíobdobné přílohy stanovené vyučujícim,kteý je členem zkušební
komise a který je pověřen sestavením a hodnocením zkoušky), pokud neurčíjinak plakié
právní předpisy,

Během zkouŠky žáci nesmějí používatnic jiného než povolené pomůcky. Ie zakázáno
jakékoli chování, které můževést k ovlivnění výsledku zkoušky (zejména opisování,
napovídání,vyrušování, apod,),

Žfk

se

řídíběhem konání zkoušky pokyny dozíraj ícíholryučuj ícího

II"/3.2. Hodnocení

zkoušky

Ředitel školy pověří hodnocením profilových písemných maturitních prací z ÚČetnictvíČlena
zkušebníkomise, který vyučuje tento pŤedmět a který provede opravu pracÍ, za jednotltvá
cvičeni přidělí odpovidající počet bodů podle neveřejné přílohy č. 1 k tomuto dokumentu
a nawhne celkový stupeň prospěchu, ktery následně schvaluje zkušební maťuritní komise
hlasováním. Návrh hodnoceni člen komise odpovídajicímzpůsobem odůvodní.
předmětem hodnocení je postup provádění různých účetníchvýpočtůa jejich přesnost, znalost
účetníchpostupů a metod a schopnost jejich aplikace na praktické příklady, schopnost vést

odpovídajícim způsobem účetníevidenci a účetnídoklady, znalost daňové soustavy České
republiky a různých odvodů a schopnost vnímat účetrrlsciuvislosti.

profiiová písemná maturitní práce zúčetnicfvise'hodnotí stupni,prospěchu výbomý,
chvalitebný, dobý, dostatečný, nedostatečný, které odpovidaJi následující procentuální
žáka u zkoušky:

úspěšnostv procentech

%-85 I%
- 70,01 oÁ
oÁ

o^

70,00

oÁ

5

o,/_

_ 50,0I

/U -

34,00 Yo -0,00

l%
oÁ

§tupeň prospěchu
výborný
chvalitebný
dobrY
dostatečný
nedostatečný

Stanovený sťupeň prospěchu práce se podílína celkovém hodnocení maturitní zkouŠky
z účetnictrí 609,b.
II.i-t. Ústní zkoušky z českéhojazl,ka a literatury

II./4.t. Organizace a průběh zkoušky
Ředite1 školy schválí a do 30, záŤi kalendářniho roku, kterypředcházíroku, vněmŽ se koná
řádný tetmín maturitni zkorršk_v žákťr daného ročníku.zveřejní školníseznam literárních děl
pro výběr zadáni u ílstnímaturitní zkorršky z českéhojaz;uka a literatury, znějž síkaždýžži<

posledního ročníkunaturitního studia sestaví vlastní seznam literárních děl, které se st&nou
tématy jeho ústnínaťuritní zkoušky z českéhojazyka a literatury, Tento ŠkolníSezn&ín
obsahuje alespoň 60 literárniclr děi (prózu, poezii i drama) rozdělených do 4 níŽe uvedených
kategorií, znichž si musí žáci povinně vybrat určitý počet kniir podle pravidei níŽe:

-

literatura česká a světová do konce 18. stoietí (žák musí zvolit alespoň 2 dila);
literatura česká a sl,ětová 19. století (žák rnusí zvolit alespoň 3 díla);
literahua světová 20. a2I. století (žák rnusí zvolit alespoň 4 díla);
literatura česká 2a. a2l. století (žák musí zvolit alespoň 5 dě1).

svého seznamu literámích eiěl k rnatudtě vybrat alespoň 20 literárních děl
podle pravidel výše, přičemždáie platí, že vjeho seznamu musejí být vždy alespoň dvakrát
zastoupeny próza, poezie a drama. Žat si od stejného au,tora můžezvolit do svého seznamu
děl k maturitě maximálně dvě díla,

žat si musí do

Seznam literárních děl sestavený v souladu se všemi pravidly výše žák odevzdá svému
vyučujícímučeskéhojazyka a literatury do 31.3. kalendářního roku, vněmž se koná řádný
termín maturitní zkoušky.

Žat sipři příchodu před zkušebníkomisi vylosuje jednc ze20 témat, která si stanovil ve svóm
seznamu literárních děl k maturitě. Člen zkušební komise předá žákovi pracovní list
k vylosovanému tématu , načežmá žák 15 minut na připravu ke zkoušce.

Pracovní list obsahuje úryvek z uměleckého textu, uryvek z neurněleckého textu a osnovu
zkoušky.
Zkouška probíhá před maturitní zkušebníkomisí a trvá maximálně 15 minut.
II./

4.2. I{odnocení zkoušky

Úsfuí maturitní zkouška z českéhojazyka a iiteratury"se hodnotí stupp prospěchu výborný,
chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný, kteréjsou charakterizovány následorrně:

a) výborný

- žák přesně ovládá požadovanéučivo, oviádá fakta a pojmy, chápe a
aplikuje vztahy mezi nimi, své znalosti samostatně aplikuje v interpretaci texťu
v pracovním listu; vyjadřuje se samostatně, jasně a logicky sprármě, jeho projev je
přesný al,rystižný a plně v souladu s jazykovou ncrínou;
- žák ovládá požadované učir.o celkem uceieně, pojrny a 1bkta
irrtetpretuje s pomocí menšíchpodnětri učitele, celkem satnostatně aplikLde své
znalosti pi,i interpretaci textů v pracovnítr listu, nepřesnosti dokáže napravit; tryladřuje
se správně a logicky.jelro projev odpovídá až na drobné nedostatkyjazykové nonlrě;

tr) chvalitetrný

c)

dobrý - žák učivo ovládá s většímichybami, obtíhěji své malosti aplilalje na texťy
v pracovním listu, chyby dokaže s pomocí učitele opravit, jeho projev občas vykazuje
nedostatky ve vztahu k jazykové normě;

d)

dostatečný - žiů<má mezery v úplnosti učiva. lakt a pojmů, sr.é znalosti aplikuje na
texty v pracovním listu jen s obtížemi či s ch1,,barni, nedostatky napravuje jen s pomocí
učiteie. Projev nerrí plyrrulý, samcrstafilý a často rreodpovidá jazykor,é normě]

e) nedostatečný * žák požadovanéučivo zvládá jen

nepřesně, má nedostatky ve
znalostech, nedokáže interpret<lvat ani aplikovat své vědomosti ani s ponrocí učitele,
projev postrádá často logické uspořádárrí a není v souladu sjazykovott noíTnou.

Hodnoceni žákalnraturitnich zkoušek sclrvaluje zkušebnímaturitni komise hlasováním. Člen
kornise, který nebyl přítomen zkoušeni, nehlasuje, V připadě rovnosti lrlasů rozhodrije
předseda tnalurittt í komise.
Hodnocení ústnízkoušky se podílína celkcrvóm stupni prospěchu zkoušky 607o,
It.5. Ústní zkouška z cizího iazyka

n.l5.1" Organizace a průběh zkoušky
Ředitel školy schválí a alespoň 7 měsiců před řádnýn termínem konání maturitní zkoušky
z ciziho jazyka zveřejní rninimálně 20 ténrat ústnínraturitní zkoušky pro každý cizí jazyk.

z něhoŽ se v daném roce koná proťrlová maturitrrí zkouška. Každétéma má dvě části část A
(80% zkoušky) obsahuje běžnékonverzační okruhyvrozsahu stanoveném ŠVP,část B
Qa%

zkouŠky)obsahuje konverzačníokruh vztahajici se k odbomé slovní zásobě ve vztahu ke
studovanému oboru.

Žat si při příchodu před zkušební komisi ..ylosuje jedno ze 2a témat. Člen zkušební komise
Žákovi předá pracovní list k vylosovanému tématu, načežmá žák 15 minut na přípravu ke

zkoušce.

Pracovní list obsahuje několik úkolůvztahujícíchse k vylosovanému tématu, přičemž 1 úkol
v rozsahu ZaoÁ zkoušky ověřuje znalosti odborné slolrrí zásoby ve vztahu ke studovanému
oboru.

zkouška probilrá před maturitní zkušebníkomisí a trvá maximálně 15 minut.
I1.1

5.2. Hodnocení

zkoušky

Úsfuí maturitni zkouška z ciziha jazyka se hodnotí stupni prospěchu výborný, chvaiitebný,
dobry, dostatečný a nedostatečný, které jsou charakterizovány následovně:

a) výborný -

žák přesně ovládá požadovanéučivo, paužívá slovní zásobu odpovídající
oČekávanéÚrovni žáka, avláďá přiměřeně odbornou slovní zásobu, ovládá reálie
kultury daného jazykové prostoru; hovoří samostatně, souvisle a v souladu s jazykový
normami, s odpovídajícim využitím pravidel gramatických a stylistických a pravidel
výslovnosti;

b) chvalitebný * žák ovládá požadol,anéučivo celkern uceleně, s drobnými nedostatky
pouŽÍl"á slovní zásobu odpovídajícíočekávané úrovni žáka, ovládá přirněřeně

eldbonrou slovní zásobu. oviádá vcelku uceleně reálie krrltury daného jazykové
Prostoru; aŽ na výjimky hovor'í sanrostatně, souvisle a v souladu s jazykový normai,ni,
r'ětŠinou s odpovitlajícím využitímpravidel gramatických a stylistických a pravidel
výslovnosti; drobné chriby a nedostatky dokáže korigovat;

c} dobrý *žák učivo ovládá

s většimi chybami, používá jen omezenou slovní zásobtt a
jen základní odbornou slovni zásobu, orientLlje se alespoň na z,ákladní úrovni v reáiiích
kultury danélio jazykového prostoru; jeho projev není zcela souvislý a samostatný,
vyskltují se v něm granratickó, stylistické a fonetické nedostatky; žák hovoří s pomocí
vl,rrčujícíhoa s jeho pomocí také koriguje své nedostatky;

d)

dostateČný - žák má mezeťy v úplnosti učiva, používájen velmi omezenou slovní
zásobu, odbomou slor,mí zásobu téměř neovládá, vjeho znalostech o reáliích daného
jazykovóho prostoru se vyskytují zásadnější nedostatky; jeho projev není piiliš
souvislý a je hŮře srozumitelný, rryskyrrťi se v něm ve velké míře gramatické,
s§listické a fonetické nedostatky; chyby je schopen jen částečněkorigovat při
dopomoci vyrrčuj ícího;

e)

nedostatečný * žák požadované učivo zvládá jen velnri nepi,esně, není scliopen se
samostatně vyjadřovat, rržíváien primitivní slovní zásobu, odborrrou slovní zásobu
neovláclá. nenrá povědomí o reáliích a kultuŤe daného jazykovélro prostorr_r; jeho

proje\. neni samostatný ani souvislý, ie prakticky nesrozumitelný, na caž mají zásadní

vliv nedostatky v oblasti glamatické" lexikální" stylistické a ťonetické; chyby neni
schopen napravit ani s doporrrocí vlučujicího,

Hodnocení žákaumaturitních zkoušek schvalrrje zkrršební maturitní komise hlasováním. Čle,,,
konrise, který nebyl přítomen zkoušení, nehlasuje, V případě rovnosti hlasů rozhoduje
předseda maturittri konrjse.

Hodnocení ůstnízkoušky se podílína celkovóm stupni prospěchrr zkoušky 607o.
II./6. Ústní zkoušky z odtrorných předmětů ekonomika podniku a účetnictví
II./6.1. Organizace a průběh zkoušek z odborných př,edmětů

Ředitel škoty schválí a alespoň 7 měsícůpŤed Ťádnj,m termínem konání maturitni zkoušky
zveřejní minimálně 25 témat ústnírnaturitní zkoušky z odborného ,přednrětu ekonomika
podniku a 25 témat ústnímaturitní zkoušky z odbomého předmětu irčehrictví,
Žat<. si při přichodu před zkušebni korrrisi vylosuje jedno z ž5 témat. Žet<. ma i5 nrinut na
připravu ke zkoušce. Zkouška probíhá před nraturitní zkušebni komisí a twá maximálně 15

nrinut_
11.16.2.

Hodnoeení zkoušek z odborných předmětů

Ústni matrrritní zkouška z odbomých př,edmětů se hodnoti stupni prospěchu výborný.
clrvaiitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečrrý, které jsou charakterizovány následovně:

a) výborný * žák přesně ovládá

požadované učivo. píševýpočty a kreslí schémata,
ovládá fakta a pojnry, chápe a aplikuje vztaby mezi nimi; vyjadřuje se samostatně.
jasně a logicky správně, jeho projev je přesný avýstižný'

b) chvalitebný

-

žák ovládá požadované učivo ceikem uceieně, píševýpočty a kreslí
schémata, pojmy a fakta interpretuje s ponrocí merrších podnětů učitele, nepi:esnosti
dokáže napravit; uvažuje logicky správně;

c)

dobrý - žák učivo oviádá s většímichybami, píševýpočty a kreslí sclrémata na tabuli
s chybanri, jen nepi,esně ovládá fakta a pojmy a nepřesnč intelpretuje a aplikuje vztairy
mezi nimi, clryby však dokáže s ponrocí tlčiteie opravit;

d) dostatečny -

žák má mezery v irplnosti učiva. faktů a pojmů, píševýpočty a kresli
schérnata s chybanri, bez hrubých chyb nedokáže intelpretovat vztahy mezi fakty či
aplikovat své znalosti; nedostatky naprar,trje jen s pomocí učitele; projev není pll,rrulý,
samostatný;

e)

nedostatečný - žák požadované učivo z"vláďá nepř,esně, má nedostatky ve znalostech,
nedokáže interpretovat či aplikovat své r,ědomosti a.ni s pomocí učitele, pro.iev
postrádá často logické uspořádání.

Hodnocení žákau, mafuritnich zkoušek schvaluje zkušebnímaturitni komise hlasováním. Člen
komise, který nebyl přítomen zkoušení, nehlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
předseda maturitní komise.
Hodnocení Ústní zkoušky z předměfu ekonomika podniku se podílína celkovóm stupni

prospěchu z maturitní zkoušky z předmětu ekonomika podniku I0o%.

Hodnoceni Ústní zkoušky předmětu účetnictvise podílína celkovém stupni prospěchu
"
z maturitní zkoušky z předmětu účetnicfví40%.
Ve Velkém Újezdě dne30.9,2021
PhDr. Petr
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