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Výsledné hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

třídy 4. A, třídy 4. B a třídy 4. C 

Ředitel školy navrhuje dle § 24 vyhlášky č 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou způsob výsledného hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2022. 

A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY, VETERINÁRNÍ PŘEDMĚTY, EKONOMIKA, 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Klasifikační stupnice:  

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

• Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti ucelené, přesně a úplně a chápe vztahy 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 a výstižný. Jeho odpovědi obsahují pouze menší nedostatky. 

• Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 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) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 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 žáka se objevují častější nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

• Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků 

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Během zkoušky je nesamostatný, potřebuje 

pomoc hodnotitele zkoušejícího nebo přísedícího. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je málo tvořivé. Jeho 

projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí hodnotitele 

zkoušejícího nebo přísedícího opravit.  

• Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených 

vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při zkoušce nedovede své 

vědomosti uplatnit ani s podněty hodnotitele zkoušejícího nebo přísedícího. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se 
u něho časté logické nedostatky. V projevu 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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B) ČESKÝ JAZYKA A LITERATURA 

B – I. PÍSEMNÁ ČÁST 

Časová dotace: 110 minut (30 minut výběr tématu a 80 minut vlastní práce). 

Minimální rozsah: 250 slov; horní hranice stanovena není; pokud práce nesplňuje minimální rozsah je hodnocena známkou 

nedostatečně. 

Při hodnocení práce je kladen důraz na splnění zadaných kritérií, na funkční využití jazykových prostředků a také na syntaktickou 

i kompoziční výstavbu textu. 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka; text převzatý se nezapočítává do rozsahu, ani se nehodnotí. 

Klasifikační stupnice: 

• Stupeň 1 (výborný) 

Text plně odpovídá zadanému tématu a zadanému útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby se téměř nevyskytují, nebo nemají 
vliv na čtenářský komfort. Slovní zásoba je bohatá a rozmanitá, vhodně volená; výstavba větných celků promyšlená; odchylky 

od větné stavby se téměř nevyskytují. Text je vhodně a logicky členěn; argumentace velmi vyspělá; kompozice velmi precizní. 

• Stupeň 2 (chvalitebný) 

Text plně odpovídá zadanému tématu a zadanému útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ojediněle, nemají však 

vliv na čtenářský komfort. Slovní zásoba je spíše bohatá a vhodně volená; výstavba větných celků promyšlená; v textu se 

ojediněle vyskytuje nesprávně zvolený výraz; odchylky od větné stavby se téměř nevyskytují; drobné ojedinělé odchylky ve 

výstavbě větných celků nemají vliv na celkový čtenářský komfort. Text je vhodně a logicky členěn; argumentace je srozumitelná; 

kompozice textu je přehledná a logicky uspořádaná. 

• Stupeň 3 (dobrý) 

Text v zásadě odpovídá zadanému tématu a zadanému útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují místy, nemají však 

v zásadě vliv na čtenářský komfort. Slovní zásoba je postačující, není však příliš pestrá; výstavba větných celků promyšlená; 

v textu se místy vyskytují nesprávně zvolené výrazy; odchylky od větné stavby se vyskytují ojediněle; odchylky ve výstavbě 

větných celků v zásadě nemají vliv na celkový čtenářský komfort. Text je v zásadě logicky členěn; argumentace je v zásadě 

srozumitelná; kompozice textu je v zásadě přehledná a logicky uspořádaná. 

• Stupeň 4 (dostatečný) 

Text se od zadaného tématu některých pasážích odklání (některé pasáže jsou povrchně zpracované); text vykazuje nedostatky 

k zadanému útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují často, některé mají však v zásadě vliv na čtenářský komfort. 

Slovní zásoba je spíše chudá; výstavba větných celků je jednoduchá; odchylky od větné stavby se vyskytují a občas mají vliv na 

čtenářský komfort; odchylky ve výstavbě větných celků jsou přítomny a mají vliv na celkový čtenářský komfort. Kompozice 

textu je spíše nahodilá; argumentace je občas nesrozumitelná. 

• Stupeň 5 (nedostatečný) 

Text se nevztahuje k zadanému tématu nebo text nevykazuje znaky zadaného útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby se 

vyskytují velmi často, některé mají však negativní vliv na čtenářský komfort. Slovní zásoba je chudá; v textu se vyskytují ve 

vysoké míře nevhodné výrazy; volby slov narušuje porozumění textu; odchylky od větné stavby se vyskytují ve zvýšené míře 

a mají vliv na čtenářský komfort; výstavba větných celků vykazuje časté nedostatky a má vliv na porozumění textu. Kompozice 

textu je nepřehledná (až nesoudržná a chaotická); obsahuje logické nedostatky; argumentace je nesrozumitelná; čtenář musí 

vynaložit velké úsilí, aby se v textu zorientoval. 

B – II. ÚSTNÍ ČÁST 

• Stupeň 1 (výborný) 

Analýza uměleckého a neuměleckého textu  

Sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se nevyskytují. Pomoc zkoušejícího není nutná. Analýza textu je výborná. Tvrzení 

jsou výborně doložena konkrétními textovými pasážemi. 

Charakteristika literárněhistorického kontextu 

Sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se nevyskytují. Pomoc zkoušejícího není nutná. 

Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury. 
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Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, nedostatky se téměř nevyskytují. Projev je plynulý 

a vhodně strukturovaný, nedostatky se téměř nevyskytují. Argumentace je výborná. 

• Stupeň 2 (chvalitebný) 

Analýza uměleckého a neuměleckého textu 

Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle. Pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle. Analýza textu je velmi dobrá. 

Tvrzení jsou velmi dobře doložena textovými pasážemi. 

Charakteristika literárněhistorického kontextu 

Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle. Pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle. 

Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury 

Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, nedostatky se objevují ojediněle. Projev je plynulý 

a vhodně strukturovaný, nedostatky se objevují ojediněle. Argumentace je velmi dobrá. 

• Stupeň 3 (dobrý) 

Analýza uměleckého a neuměleckého textu 

Ve sdělení se občas vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná občas. Analýza textu je dobrá. Tvrzení jsou dobře 

doložena konkrétními textovými pasážemi. 

Charakteristika literárněhistorického kontextu 

Ve sdělení se občas objevují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná občas. 

Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury 

Výpověď je občas v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev není občas plynulý, v jeho 
strukturaci se občas vyskytují nedostatky. Argumentace je dobrá. 

• Stupeň 4 (dostatečný) 

Analýza uměleckého a neuměleckého textu 

Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře. Analýza textu je dostatečná. Tvrzení 

jsou dostatečně doložena konkrétními textovými pasážemi. 

Charakteristika literárněhistorického kontextu 

Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře. 

Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury 

Výpověď je ve větší míře v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev není plynulý, v jeho 
strukturaci se ve větší míře vyskytují nedostatky. Argumentace je dostatečná. 

• Stupeň 5 (nedostatečný) 

Analýza uměleckého a neuměleckého textu 

Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře. Analýza textu je nedostatečná. 

Tvrzení jsou nedostatečně doložena konkrétními textovými pasážemi. 

Charakteristika literárněhistorického kontextu 

Ve sdělení se ve vysoké míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře.  

Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury 

Výpověď je ve vysoké míře v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev není plynulý, v jeho 

strukturaci se ve vysoké míře vyskytují nedostatky nebo projev nelze hodnotit.  Žák téměř nebo vůbec nekomunikuje. 

Argumentace je nedostatečná. 

B – III. STANOVENÍ VÝSLEDNÉHO HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbylých 60 %.  
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C) ANGLICKÝ JAZYK 

C – I. PÍSEMNÁ ČÁST 

Časová dotace: 60 minut. 

Rozsah delší písemné práce: 130 – 150 slov. 

Rozsah kratší písemné práce: 70 - 90 slov. 

Písemné práce budou nezávisle opraveny dvěma vyučujícími – hodnotitelem a oponentem. 

Práce budou hodnoceny ve čtyřech hodnotících kategoriích: 

• Obsah 

• Organizace a koheze textu 

• Gramatika 

• Slovní zásoba 

Za každou hodnotící kategorii získá student známku (1 – 5). Výsledná známka za písemnou práci z těchto kategorií bude 

stanovena na základě aritmetického průměru. V případě nerozhodného aritmetického se zaokrouhluje směrem nahoru.  

Společná známka za obě písemné práce bude stanovena rovněž aritmetickým průměrem z výsledných známek z jednotlivých 

písemných prací. Váha obou písemných prací je stejná, tj. 50:50. V případě nerozhodného aritmetického průměru se přihlíží ke 

známce za delší písemnou práci. 

Pokud se hodnotitel a oponent nemohou shodnout na celkové známce za obě písemné práce, zvolí se známka lepší. 

• Obsah 

Písemné práce musí splňovat minimální počet slov. Krátká práce 70 slov, delší práce 130. Dohromady tedy 200 slov. Pokud 

student nedodrží minimální počet slov, bude toto penalizováno v hodnotící kategorii „Obsah“. 

Maximální počet slov za krátkou práci je 90 slov, za delší práci 150. Dohromady tedy 240 slov. Doporučuje se, aby student 
nepřesáhl rozsah 280 slov za obě písemné práce.  

V hodnotící kategorii „Obsah“ se dále hodnotí dodržení zadaného tématu, vhodná míra rozpracování jednotlivých bodů v zadání 

a dodržení požadované charakteristiky textu. 

• Organizace a koheze textu 

V této kategorii se hodnotí organizace a členění textu, jeho souvislost a plynulost, a také použití vhodných prostředků textové 

návaznosti. V hodnotící kategorii „Organizace a koheze textu“ se dále hodnotí provedení odstavců v textu, nadpis, použití 

velkých písmen v nadpisu, případně hlavička, datum, oslovení, rozloučení v písemných pracích, které mají formu dopisu nebo 

e-mailu. 

• Gramatika 

V hodnotící kategorii „gramatika“ se hodnotí morfologická a syntaktická správnost textu s ohledem na kvalitu použitých 

mluvnických prostředků a srozumitelnost textu. Pokud chyby v použití mluvnických prostředků jsou natolik vážné, že naprosto 

brání srozumitelnosti textu, může být nesrozumitelná fráze, věta apod. hodnotitelem vyškrtnuta z textu. 

• Slovní zásoba 

V hodnotící kategorii „slovní zásoba“ se hodnotí, zda jsou konkrétní lexikální jednotky použity významově správně a dále je 
hodnocena pestrost použité slovní zásoby.  

• Stupně hodnocení: 

• OBSAH 

Stupeň 1 Požadovaná charakteristika textu je dodržena. Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny. Body zadání 

jsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobností. V textu je rovněž jasně vysvětlena podstata myšlenky 

nebo problému. Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu. 

Stupeň 2 Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena. Většina bodů zadání je jasně a vhodně zmíněna. Body zadání 

jsou většinou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobností. V textu je většinou jasně vysvětlena podstata 

myšlenky nebo problému. Text pouze ojediněle obsahuje irelevantní informace. Délka textu odpovídá požadovanému 

rozsahu. 

Stupeň 3 Požadovaná charakteristika textu je ne zcela dodržena. Některé body zadání nejsou jasně a vhodně zmíněny. Body 

zadání nejsou vždy rozpracovány vhodně, ani v odpovídající míře podrobností. Podstata myšlenky nebo problému 
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není vždy vysvětlena vhodně a relevantně. Text místy obsahuje nadbytečné informace. Délka textu ne zcela odpovídá 

požadovanému rozsahu. 

Stupeň 4 Požadovaná charakteristika textu není ve větší míře dodržena. Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna. 

Body zadání jsou pouze ojediněle rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobností. V textu není ve větší míře 

jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému. Text ve větší míře obsahuje nadbytečné nebo irelevantní 
informace. Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému rozsahu. 

Stupeň 5 Požadovaná charakteristika textu není dodržena. Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny. Body zadání 

nejsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobností. V textu není jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 

problému. Text obsahuje velké množství nadbytečných nebo irelevantních informací. Případně není dostatek 

srozumitelného textu pro hodnocení. 

• ORGANIZACE A KOHEZE TEXTU 

Stupeň 1  Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek. Text je vhodně členěný a organizovaný. Chyby v prostředcích textové 

návaznosti (PTN) nebrání porozumění, rozsah PTN je široký a PTN jsou vždy použity správně a vhodně. 

Stupeň 2 Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek. Text je většinou vhodně členěný a organizovaný. Chyby 

v PTN brání porozumění jen v malé míře, rozsah PTN je široký a PTN jsou většinou použity správně a vhodně. 

Stupeň 3 Text je místy nesouvislý, sled myšlenek není vždy zcela lineární. Text je místy nevhodně členěný a nevhodně 

organizovaný. Chyby v PTN brání porozumění jen místy, rozsah PTN je však ve větší míře omezený, PTN nejsou 

vždy použity správně a vhodně. 

Stupeň 4 Text je často nesouvislý a myšlenky nejsou vždy členěny lineárně. Text není ve větší míře vhodně členěný 

a organizovaný. Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění, rozsah PTN je ve větší míře omezený a PTN jsou ve 

větší míře použity nesprávně a nevhodně. 

Stupeň 5 Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární sled myšlenek. Většina textu není vhodně členěná 

a organizovaná. PTN jsou použity zcela nevhodně a/nebo v nedostatečném rozsahu. 

• GRAMATIKA 

Stupeň 1 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně. Ojedinělé chyby nebrání v žádném případě porozumění textu. 

Rozsah mluvnických prostředků je široký. Chyby v pravopise jsou ojedinělé a nebrání porozumění textu.  

Stupeň 2 Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně. Chyby v mluvnických prostředcích většinou nebrání 

porozumění textu. Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký. Chyby v pravopise většinou nebrání 

porozumění textu.  

Stupeň 3 Mluvnické prostředky jsou místy použity nesprávně. Chyby v mluvnických prostředcích místy brání porozumění 
textu. Text se vyznačuje použitím pouze základních mluvnických prostředků. Chyby v pravopise místy brání 

porozumění textu. 

Stupeň 4 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity správně. Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře brání 

porozumění textu. Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře omezený. Chyby v pravopise ve větší míře brání 

porozumění textu nebo části textu.  

Stupeň 5 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity nesprávně. Chyby v mluvnických prostředcích brání porozumění 

většině textu. Rozsah mluvnických prostředků je omezený, nebo jsou mluvnické prostředky použity v nedostatečném 

rozsahu. Chyby v pravopise brání porozumění textu. 

• SLOVNÍ ZÁSOBA 

Stupeň 1 Slovní zásoba je široká. Chyby ve slovní zásobě jsou ojedinělé a v žádném případě nebrání porozumění textu.  

Stupeň 2  Slovní zásoba je většinou široká a je ve větší míře použita správně. Chyby ve slovní zásobě nebrání porozumění textu.  

Stupeň 3 V textu se vyskytuje víceméně pouze základní slovní zásoba. Některé lexikální jednotky jsou použity nesprávně. 
Chyby v použití slovní zásoby místy brání porozumění textu.  

Stupeň 4 Slovní zásoba je ve větší míře omezená. Větší množství lexikálních jednotek není použito správně. Chyby ve slovní 

zásobě ve větší míře brání porozumění textu nebo části textu.  

Stupeň 5 Slovní zásoba je omezená nebo v nedostatečném rozsahu. Většina lexikálních jednotek není použita správně. Chyby 

ve slovní zásobě brání porozumění většině textu.   
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C – II. ÚSTNÍ ČÁST 

Ústní část zahrnuje 20 témat. Každé téma je rozděleno na čtyři části. V rámci každé části zadání jsou hodnoceny bodově čtyři 

kritéria – zadání/obsah a projev, lexikální kompetence, gramatické kompetence a fonologická kompetence. Ústní zkoušku 
hodnotí zkoušející a přísedící, kteří musí dojít k bodové shodě. 

Kritéria hodnocení: 

• Zadání/obsah a projev 

V tomto kritériu hodnocení je dáván důraz na srozumitelnost/přesnost a účelnost projevu. Dále by měl být projev s určitou mírou 

podrobnosti. Myšlenky by měly být koherentní. Posuzují se vhodně zvolené komunikační strategie. Posledním kritériem 

hodnocení je pomoc zkoušejícího při komunikaci. 

• Lexikální kompetence 

Součástí lexikální kompetence je všeobecná a specifická slovní zásoba, kde se hodnotí zejména rozsah a přesnost. 

• Gramatické kompetence 

Součástí gramatické kompetence je i vhodné použití prostředků textové návaznosti. V této kompetenci se posuzuje rozsah 

a přesnost. 

• Fonologické kompetence 

Fonologické kompetence kladou důraz na výslovnost, intonaci a plynulost ústního projevu. 

Za každé kritérium získávají studenti maximálně tři body a při nesplnění kritérií nula bodů. Celkem za jednu část zadání mohou 

získat maximálně 9 bodů a nejméně nula bodů za kritéria hodnocení 1. – 3. Fonologické kompetence se hodnotí za všechny čtyři 

části zadání dohromady tedy maximálně třemi body. Studenti mohou získat za všechny části nejvíce 39 bodů a nejméně 18 bodů, 

aby prospěli u maturitní ústní zkoušky.  

Hodnocení na základě dosažených bodů: 

• Stupeň 1 (výborný): ............................  39 – 35 bodů 

• Stupeň 2 (chvalitebný):  ....................  34 – 29 bodů 

• Stupeň 3 (dobrý):  .................................  28 – 23 bodů 

• Stupeň 4 (dostatečný):  ......................  22 – 18 bodů 

• Stupeň 5 (nedostatečný):  ................  17 –   0 bodů 

C – III. STANOVENÍ VÝSLEDNÉHO HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbylých 60 %. 

D) SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

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

Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní komise bez omezení.  

Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní 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 s výjimkou písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní 

komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné práce a praktické zkoušky oznámí 

žákovi předseda maturitní komise nejpozději v době konání ústních zkoušek. 

V Lanškrouně 4. 4. 2022, po projednání ve zkušebních komisích schválili 

 ..........................................................   ..........................................................   .....................................................  

 Ing. David Hruška  Ing. Pavel Hrubý Ing. Josef Novák  

  ředitel školy předseda maturitní komise 4. B předseda maturitní komise 4. A a 4. C 


