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Výsledné hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

třídy 4. A, třídy 4.B a třídy 4. C

Ředitel školy nawhuje dle § 24 vyhlášky ě t7712009, o bližších podmínkách ukončovánivzdělávánive
středních školách maturitní zkouškou způsob výsledného hodnocení zkoušek profilové části maturitní
zkoušky v roce 202I podle klasiťrkační stupnice:

l -výborný
2 - chvalitebný
3 - dobr}
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Stupeň 1 (výborný)
Žak ovládápožadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti ucelené, přesně a úplně a chápe
vúahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a
praktických úkolů. Myslí logicky správně. Jeho projev je plynulý, správný, přesný avýstižný. Jeho odpovědi
obsahují porrze menší nedostatky.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žekov|ádápožadovanépoznatky, fakta, pojmy, definice azákonitosti v podstatě uceleně přesně a úplně.
Samostatně a produktivně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Projev má menší nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 3 (dobrý)
ŽaU ma v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojeni požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci hodnotitele
zkoušejícího nebo přísedícího korigovat. Uplatňuje poznatky a dovednosti. Provádí hodnocení jevu a
zákonitosti podle podnětu hodnotitele zkoušejícího nebo přísedícího. Jeho myšlení je vcelku správné, není
vždy tvořivé, v jeho logice se projevují chyby, Ve výkonu žákase objevují častější nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 4 (dostatečný)

ŽaU ma v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatki závažné mezery. V uplatňovtíní
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytuji závažné chyby.
Během zkoušky je nesamostatný, potřebuje pomoc hodnotitele zkoušejícího nebo přísedícího. V logice
myšlení se vyskytuji závažné chyby, myšlení je málo tvořivé. Jeho projev má véůné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí hodnotitele
zkoušej ícího nebo přísedícího opravit.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žal<si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nichzávažné aznaěné mezery.Y
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických ukolů se vyskyují
velmi závažné chyby. Při zkoušce nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty hodnotitele zkoušejícího
nebo přísedícího. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho ěasté logické nedostatky. V
projew má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí hodnotitele zkoušejícího nebo přísedícího.
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předseda maturitní komise 4.B a4, C

Pokud žák zkoušku nebude konat, uvede se v protokolu u příslušného předměfu místo stupně prospěchu
slovo ,,nekonal(a)".

Zkoušku vede zkoušejíci, připadně přísedíci. Otázky může klást ktenýkoliv člen maturitní komise bez
omezeni.
Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou mafuritrí komisi známku. V případě, že se
na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy.
Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním.

Hodnocení profilových zkoušek oznétrrí žékovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni,
ve kterém žák tuto zkoušku konal.

V Lanškrouně 1.6.2021 schválili

ředitel školy
Ing, JosefNovák


