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HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

V souladu s ustanovením §24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, stanovuji pravidla pro hodnocení 
zkoušek v profilové části maturitní zkoušky takto: 
 
A) Pravidla hodnocení pro zkoušky konané formou písemné zkoušky (pouze anglický jazyk) 

a) Hodnocení zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice: 
1 výborný 
2 chvalitebný 
3 dobrý 
4 dostatečný 
5 nedostatečný 

b) Známku navrhuje vyučující anglického jazyka v dané třídě po konzultaci s dalším 
vyučujícím anglického jazyka. 

c) Známka postihuje aktuální výkon zkoušeného žáka při písemné práci, nijak se 
v ní neodráží klasifikace žáka v průběhu studia.  

d) Váha známky z písemné zkoušky je stanovena v kritériích hodnocení profilových 
maturitních zkoušek. 

e) Maturant se klasifikaci z písemné zkoušky dozví vždy nejpozději do zahájení 
ústních zkoušek.  

f) V případě hodnocení „nedostatečný“ má maturant právo pokračovat v ústní části 
maturitní zkoušky, ovšem opravnou písemnou zkoušku bude skládat nejdříve 
v následujícím zkušebním období. Úspěšné vykonání maturitní zkoušky znamená 
úspěšné vykonání všech jejích částí.  

 
B) Pravidla hodnocení pro zkoušky konané formou ústní zkoušky  

a) Hodnocení zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice: 
1 výborný 
2 chvalitebný 
3 dobrý 
4 dostatečný 
5 nedostatečný 

b) Známku navrhuje zkušební komisi zkoušející (hodnotitel 1) po dohodě 
s přísedícím (hodnotitel 2). 

c) Známka postihuje aktuální výkon zkoušeného žáka při zkoušce, nijak se v ní 
neodráží klasifikace žáka v průběhu studia.  

d) Pokud má kdokoliv z členů maturitní komise jiný návrh klasifikace, sdělí to 
předsedovi. V tomto případě se hlasuje o výsledné známce z dané zkoušky. 

e) Právo hlasovat o známce mají stálí členové maturitní komise, dále zkoušející a 
přísedící. Každý disponuje jedním hlasem a to i v případě, že jsou některé funkce 
sloučeny. 

f) Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda zkušební maturitní komise.  
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