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Příloha č. 13

Způsob a kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky

A: Ústní zkoušky
1. Orientační hodnoticí stupnice klasifikace zkušebních předmětů profilové maturitní zkoušky podle procentního plnění zadání žákem
Zkušební předměty: ekonomika, účetnictví, český jazyk, cizí jazyk, matematika
Stupeň klasifikace

Popis dosažené úrovně
plnění zadání – žák:

Popis práce
žáka – žák:

český jazyk
%

cizí jazyk
%

matematika
%

1

- dosáhl požadované
úrovně
- zcela splnil rozsah
zadání
- dosáhl požadované
úrovně
- rozsah zadání splnil s
drobnými a ojedinělými
nedostatky a chybami
- dosáhl požadované
úrovně s pomocí učitele
- při plnění zadání se
vyskytovaly chyby a
nedostatky
- dosáhl požadované
úrovně s výraznou
pomocí
učitele
- při plnění zadání se
vyskytovaly závažné
chyby
a nedostatky
- nedosáhl požadované
úrovně ani s výraznou
pomocí učitele
- zadání splnil v rozsahu
nižším než stanovené
minimum

- odpovídá a pracuje s
tématem zcela
samostatně

100
90

100
88

100
85

účetnictví
ekonomika
%
100
90

- odpovídá a pracuje s
tématem samostatně
s minimální pomocí
učitele

89
76

87
74

84
69

89
80

- odpovídá a pracuje s
tématem
samostatně s pomocí
učitele

75
61

73
59

68
52

79
65

- při práci s tématem
potřebuje
soustavné vedení

60
50

58
43

51
34

64
50

- bez soustavného
vedení
práci s tématem
nezvládá

49
0

42
0

33
0

49
0

2

3

4

5

2. Výroky zastupující jednotlivé stupně a jednotlivá kritéria hodnocení při klasifikaci zkušebních předmětů profilové zkoušky
Zkušební předměty: ekonomika, účetnictví, český jazyk, cizí jazyk, matematika
Stupeň hodnocení
žáka

Kvalita získaných znalostí a
dovedností – žák:

Uplatňování znalosti a dovednosti –
žák:

Kvalita komunikativních
dovedností – žák:

1 – výborný

učivo ovládá

samostatně uplatňuje znalosti a
dovednosti

vyjadřuje se výstižně, souvisle,
adekvátně věku, přesně, správně

2 – chvalitebný

učivo ovládá s minimálními
nedostatky

vyžaduje minimální pomoc při
uplatňování znalostí a dovedností

vyjadřuje se celkem výstižně,
souvisle, správně

3 – dobrý

učivo ovládá s nedostatky

vyžaduje pomoc, je méně samostatný

občas se vyjadřuje nepřesně,
nesouvisle, často dělá chyby

4 – dostatečný

učivo ovládá se závažnými
nedostatky

při soustavném vedení uplatňuje
znalosti a dovednosti se závažnými
chybami

vyjadřuje se se značnými obtížemi,
nesouvisle,
se závažnými chybami

5 - nedostatečný

učivo neovládá ani v minimálním
rozsahu

nenabyl znalosti a dovednosti

neumí se souvisle vyjádřit ani s
pomocí

B. Praktická zkouška
Hodnocení praktické zkoušky
Pro účely hodnocení je práce rozdělena na 4 části.
Název části PMZ
Účetnictví
Ekonomika
Informační technologie v ekonomice
Písemná a elektronická komunikace
Celkem

Maximální počet bodů
85
80
30
25
220

• Pro úspěšné vykonání praktické zkoušky musí žák dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti.
• Klasifikace praktické zkoušky podle procenta úspěšnosti (zaokrouhleno na celá procenta nahoru).

Procenta
úspěšnosti
100 – 90 %
89 – 76 %
75 – 63 %
62 – 50 %
49 – 0 %

Počet bodů

Prospěch

220 - 196
195 - 166
165 - 137
136 - 108
107 a méně

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný
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