
 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 (1) Každá ústní zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  

 (2) 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. 

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo 
stupně prospěchu slovo „nekonal/a“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle § 19a, 
uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. 

          (3) Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh členů 
zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise (§ 74 odst. 
10 ŠZ).  O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této 
zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky (pozn.: vztahuje se pouze na ty formy 
zkoušek konané přímo před komisí, tj. na ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací!); v případě 
krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní zkoušce jej zastupuje 
místopředseda (§ 36 odst. 1 a 3 vyhlášky).  Hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní 
komisi zkoušející nebo hodnotitel (§ 36 odst. 2 vyhlášky).  

(4) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda 
zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení 
písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez 
zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají 
před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději 
v době konání ústních zkoušek.  

(5) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným 
v odstavci 4 písm. a) až d). 

(6) Hodnocení ústní zkoušky vychází z ustanovení ŠVP „Svět v pohybu“ – oddíl 6.1. Pravidla pro 
hodnocení žáků pro žáky oboru 79-42-K /41 Gymnázium se sportovní přípravou a ustanovení ŠVP 
„Společný svět“ – oddíl 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků pro žáky oborů 79-41/K81 a 79-41-K/41 
Gymnázium. 
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