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příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 

 

 

 

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 
 

Návrh ředitele Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové 

organizace, náměstí Svobody 318, Mgr. Libora Marčíka, o způsobu hodnocení profilové části 

maturitní zkoušky dle vyhlášky MŠMT č. 371/2012 Sb., § 24, odst. 1. 

Ředitel školy navrhuje následující způsob hodnocení každé zkoušky a stanovuje výsledné 

hodnocení zkoušek. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační 

stupnice: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá odborné vylosované téma -  požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, zřetelně se u 

něho projevuje samostatnost. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný, pouze s menšími 

nedostatky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá odborné vylosované téma - požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně nebo podle menších 

podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika. 

Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnost, je zpravidla bez 

podstatných nedostatků.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák ovládá odborné vylosované téma - požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, bez nepodstatných mezer. Podstatnější nepřesnosti 

a chyby dovede za pomoci učitele korigovat, provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný, projevují se častější nedostatky.  

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák ovládá odborné vylosované téma - požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti s podstatnými mezerami v ucelenosti, přesnosti a úplnosti. V uplatňování osvojených 

poznatků se vyskytují závažné chyby, je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné 

chyby. Jeho ústní projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery, má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí se 

vyskytují velmi vážné chyby. Při zkoušení nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost, vyskytují se u něho časté logické nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.  

 

 

Ve Bzenci 1. září 2022 

  

        Mgr. Libor Marčík 

            ředitel školy 


