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Kritéria hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky  

2021/2022 

 

třída O4.A 

Profilovou část ústní maturitní zkoušky konají žáci oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání z předmětů: 

 

✓ Český jazyk a literatura – ústní a písemná zkouška   

✓ Cizí jazyk – ústní a písemná zkouška  

✓ Ekonomika – ústní zkouška, 20 témat, podle charakteru tématu odpovídá teoreticky a řeší praktický 

příklad 

✓ Obchodní činnosti – ústní zkouška, 20 témat, podle charakteru tématu odpovídá teoreticky a řeší 

praktický příklad 

✓ Obhajoba maturitní práce  – ústní zkouška 

 

                                                                  Třída K2.A 

Profilovou část ústní maturitní zkoušky konají žáci oboru 64-41-L/51 Podnikání z předmětů: 

 

✓ Český jazyk a literatura – ústní a písemná zkouška   

✓ Cizí jazyk – ústní a písemná zkouška  

✓ Ekonomika – ústní zkouška, 25 témat, podle charakteru tématu odpovídá teoreticky a řeší praktický 

příklad 

✓ Účetnictví – ústní zkouška, 25 témat, podle charakteru tématu odpovídá teoreticky a řeší praktický 

příklad 

✓ Praktická maturitní zkouška – řešení praktických příkladů z předmětů Ek, Úč, KOM 

 

Pokud se jedná o žáka s SVP, čas je prodloužen dle doporučení ŠPZ. 
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(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí, jsou hodnoceny jednotlivě. Hodnocení každé části 

zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.  

 

(2) Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná 

všechny části dané zkoušky. 

 

(3) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 

 

a) 1- výborný 

b) 2- chvalitebný 

c) 3 - dobrý 

d )4 - dostatečný 

e) 5 - nedostatečný 

 

(4) Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém 

žák tuto zkoušku nebo její část konal. 

 

(5) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným 

v odstavci 3 písm. a) až d). 

 

(6) Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, v případě cizího jazyka 20 minut, v případech,  

kdy to povaha zkoušky vyžaduje (např. SPU-0-1, 2, 3) příprava trvá 20 minut.  

 

Celý průběh maturitní zkoušky se řídí harmonogramem pro maturitní zkoušku, který je schválen ředitelem 

školy. Žák se ke zkoušce dostaví včas podle rozpisu. 

 

Podmínky a hodnocení praktické maturitní zkoušky  

 

Zkouška má tři části, které jsou na sobě nezávislé. Každou část hodnotí konkrétní vyučující. Výsledná známka 

je dána váženým průměrem. Každý předmět má jinou váhu, jak je uvedeno níže. 

Pro úspěšné složení praktické maturitní zkoušky je nutné úspěšně zvládnout všechny její části. V případě,  

že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tuto část zkoušky. 

Pokud se jedná o žáka s SVP, bude při hodnocení jednotlivých částí praktické maturitní zkoušky přihlédnuto 
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k doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Váha jednotlivých předmětů: 

 

Dvouleté kombinované studium 

Podnikání 

 

UCT 50 % 

EKO 37,5 % 

KOM 12,5 % 

 

Praktické ověření odborných znalostí a schopností žáků bude realizováno písemnou zkouškou, která bude 

obsahovat úkoly z předmětů Ekonomika, Účetnictví a Písemná a el. komunikace. 

 

Kritéria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů: 

 

1……. 100% - 91% 

2……. 90% - 81% 

3……. 80% - 61% 

4……. 60% - 45% 

5……. 44% - 0% znalostí 

 

Podmínky a způsob hodnocení PMZ předkládá ke schválení maturitní zkušební komisi ředitel školy.  

 

Praktická maturitní zkouška trvá maximálně 300 minut. Koná se v lavicích, pro předmět KOM žáci využijí 

PC.  

Čas pro práci v lavicích 

NS: 255 minut pro přípravu a řešení částí EKO, UCT a KOM 

Čas pro práci na PC 

NS: 45 minut pro přepis části KOM 
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Celkové hodnocení žákům sděluje předseda zkušební maturitní komise při vyhlašování výsledků ústních 

maturitních zkoušek.  

 

Celý průběh maturitní zkoušky se řídí harmonogramem pro maturitní zkoušku, který je schválen ředitelem 

školy. Žák se ke zkoušce dostaví včas podle rozpisu. 

 

 

20. 9. 2021       Mgr. Martin Šmíd, ředitel školy                                                                             
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