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Maturitní zkouška – školní rok 2022-2023 

Třída: 4B 

Obor: 26-41-M/01 Mechanik elektrotechnik  

Kritéria hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Právní rámec:  

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

§ 24 

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé 
zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení 
zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání 
první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob 
hodnocení a schválená kritéria hodnocení podle věty druhé na veřejně přístupném místě ve 
škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání 
první ze zkoušek profilové části. 
 
Klasifikace praktické zkoušky 
 
Praktická maturitní zkouška se hodnotí podle této stupnice: 
 

Klasifikace 
Kritérium       

Výborný 
1 

Chvalitebný 
2 

Dobrý 
3 

Dostatečný 
4 

Nedostatečný 
5 

Vztah k práci, 
k praktickým 
činnostem 

Soustavný 

kladný vztah 

V zásadě 

kladný vztah 

Převážně 

kladný vztah 

s občasnými 

výkyvy 

Malý zájem o 

práci 

Neprojevuje 

žádný zájem o 

práci 

Osvojení 
praktických 

dovedností a 

návyků 

Pohotové, 

samostatné, 

tvořivé 

Většinou 

samostatně, 

bez 

podstatných 

chyb 

Dopouští se 

chyb, je 

potřeba 

občasná 

pomoc 

Dopouští se 

vážných chyb, 

je potřeba 

častá pomoc 

Nedokáže ani 
s pomocí 
učitele 
 

Využití 

získaných 

teoretických 

vědomostí 

Pohotové, 

samostatné, 

inovativní 

Samostatné, 

ale méně 

tvořivě a 

s menší 

jistotou 

Částečně 

samostatné, 

částečně za 

pomoci učitele 

Pouze se 

soustavnou 

pomocí učitele 

Nedokáže ani 

s pomocí 

učitele 



Střední škola elektrotechnická,  
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781   

                                   Škola je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje 

 

Aktivita, 

tvořivost, 

iniciativa 

v praktických 

činnostech 

Tvořivě a 

iniciativně 

ovládá postupy 

a způsoby 

práce 

V postupech a 

způsobech 

práce je 

v zásadě 

aktivní, tvořivý 

a iniciativní 

Je aktivní i 

tvořivý 

s pomocí 

učitele 

Projeví aktivitu 

jen se 

soustavnou 

pomocí učitele      

Neprojevuje 

aktivitu ani 

s pomocí 

učitele  

 

Kvalita 

výsledků 

činností 

Výsledek je 

kvalitní, bez 

nedostatků 

Výsledek je 

v zásadě 

kvalitní, 

s malými 

nedostatky  

Výsledek 

obsahuje řadu 

nedostatků 

Výsledek 

obsahuje řadu 

závažných 

nedostatků 

Výsledek je 

nedokončený, 

neúplný, zcela 

chybný či 

nefunkční 

Organizace 

práce, 

dodržování 

pořádku na 

pracovišti 

Promyšlená a 

účelná; 

dodržuje 

pořádek na 

pracovišti 

V zásadě 

promyšlená a 

účelná; 

dodržuje 

pořádek na 

pracovišti 

Méně účelná, 

organizuje 

práci s pomocí 

učitele; méně 

dodržuje 

pořádek na 

pracovišti 

Organizuje 
práci pouze se 
soustavnou 
pomocí učitele; 
málo dodržuje 
pořádek na 
pracovišti 

Nedokáže 
organizovat 
práci ani 
s pomocí 
učitele; nedbá 
na pořádek 

Dodržování 
bezpečnostních 

předpisů, 

(odborný 

výcvik) ústroj 

žáků 

Dodržuje 

bezpečnostní 

předpisy; 

ústroj v 

pořádku 

Dodržuje 

bezpečnostní 

předpisy 

s drobným 

nedostatkem; 

ústroj v 

pořádku 

Dodržuje 

bezpečnostní 

předpisy 

s malými 

nedostatky; 

nedostatky v 

ústroji 

Bezpečnostní 

předpisy 

dodržuje se 

závažnými 

nedostatky; 

podstatné 

nedostatky v 

ústroji 

Nedodržuje, 

neovládá 

bezpečnostní 

předpisy; 

nepřijatelné 

nedostatky 

v ústroji 

Účelné a 

hospodárné 

využívání 

materiálů 

Materiály 

využívá účelně 

a hospodárně 

Materiály 

využívá 

v zásadě 

účelně a 

hospodárně 

Materiály 
využívá účelně 
s pomocí 
učitele 

Materiály 

využívá účelně 

jen se 

soustavnou 

pomocí učitele 

Materiály 

využívá 

neúčelně a 

nehospodárně 

Obsluha a 

údržba 

zařízení, 

pomůcek, 

nástrojů, 

nářadí, 

měřidel 

Obsluhuje a 

udržuje vzorně 

Obsluhuje a 

udržuje s 

drobnými 

nedostatky 

Obsluhuje a 

udržuje 

s pomocí 

učitele a s 

nedostatky 

Obsluhuje a 

udržuje jen se 

soustavnou 

pomocí učitele 

a s vážnými 

nedostatky  

Nedokáže 

obsluhovat a 

udržovat ani 

s pomocí 

učitele 

 

Hodnocení zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice: 

1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 
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Způsob stanovení výsledného hodnocení: 

Výsledné hodnocení vzniká porovnáním dílčích hodnocení 9 kritérií. 

Vnitřní podmínka hodnocení: 

Výsledné hodnocení zkoušky stupněm výborný až dostatečný (1 až 4) je stanoveno vnitřní 

podmínkou, že žák v žádném z 9 kritérií není hodnocen stupněm nedostatečný (5).   

 

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech místo stupně prospěchu slovo 
„nekonal(a)“. 

 
V Lipníku nad Bečvou dne 17. března 2023 

 
 
Mgr. Michael Tesař 
Ředitel školy 
 

 

 
Zkušební maturitní komise dle vyhlášky 177/2009, § 24 schvaluje: 

Jméno a příjmení Funkce Podpis 

 Předseda MK  

 Místopředseda MK  

 Třídní učitel  

 Zkoušející   

 Přísedící   
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