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Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 

Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s § 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 

13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu:  

 výborný – Žák bezpečně ovládá učivo, je samostatný, pohotový. Při řešení úkolů bezproblémově 

používá a tvůrčím způsobem využívá získané vědomosti a dovednosti; je zcela vybaven 

příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.  

 chvalitebný – Žák učivo ovládá, uvažuje samostatně. Získané vědomosti a dovednosti používá při 

řešení úkolů. Při práci se dopouští malých, ne příliš častých chyb; je velmi dobře vybaven 

kompetencemi stanovenými ŠVP.  

 dobrý – Žák v podstavě učivo ovládá, je samostatný. Získané vědomosti a dovednosti používá k 

řešení úkolů, obtížnější úkoly řeší ve spolupráci s učitelem; je dobře vybaven kompetencemi 

stanovenými ŠVP. 

 dostatečný – Žák ovládá učivo jen částečně, při práci se dopouští závažnějších chyb. Za pomoci 

učitele je schopen chyby najít a odstranit, o daný předmět jeví zájem; je uspokojivě vybaven 

kompetencemi stanovenými ŠVP.  

 nedostatečný – Žák učivo neovládá. Na pomocné a návodné otázky reaguje nesprávně, ani s 

pomocí učitele není schopen řešit úkoly; o daný předmět nejeví zájem, není vybaven kompetencemi 

stanovenými ŠVP.  

 

Obor vzdělání: Cestovní ruch, kód oboru: 65-42-M/02 

Obor vzdělání: Ekonomické lyceum, kód oboru: 78-42-M/02,  

 

Forma: denní  

 

 

Profilová část maturitní zkoušky 
 

Ekonomické lyceum – 4.A 

Profilová část:  

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška 

    – písemná zkouška 

2. Cizí jazyk – navazující na společnou část - ústní zkouška 

                                                                   - písemná zkouška 

Žák, který ve společné části (státní) koná didaktický test z matematiky, nebude konat v profilové 

části zkoušku z cizího jazyka, neboť na něj se již nenavazuje žádná povinná zkouška formou 

písemnou či ústní 

3. Odborná zkouška – ekonomika nebo účetnictví – ústní zkouška 

4. Praktická zkouška – navazující na odbornou ústní zkoušku – ekonomika nebo účetnictví 

5. Volitelná zkouška – ústní zkouška – žák volí z: matematika, základy společenských věd, 

dějepis, IKT, chemie, biologie, fyzika, právo a mezinárodní vztahy, nebo ekonomika či 

účetnictví, pokud si tento odborný předmět nezvolil jako odbornou zkoušku 
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Cestovní ruch – 4.B 

Profilová část:  

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška 

    – písemná zkouška 

2. Cizí jazyk – navazující na společnou část - ústní zkouška 

                                                                   - písemná zkouška 

Žák, který ve společné části (státní) koná didaktický test z matematiky, nebude konat v profilové 

části zkoušku z cizího jazyka, neboť na něj se již nenavazuje žádná povinná zkouška formou 

písemnou či ústní 

3.   Zeměpis cestovního ruchu – ústní zkouška 

4.   Technika a ekonomika CR (služby, ekonomika, management a marketing) – ústní zkouška 

5.    Praktická zkouška – písemná forma – praxe CR 

 

 
Ústní zkoušky 
 

Formální stránka ústní zkoušky:  
Žáci si losují z 20 - 30 otázek. Na přípravu žáka ke zkoušce je stanoveno 15 minut u ČJL a cizích 

jazyků 20 minut (pokud se jedná o žáka s SPU, čas je prodloužen dle doporučení pedagogicko-

psychologické poradny), na zkoušku samotnou je stanoveno maximálně 15 minut. 

 

Způsob hodnocení ústní zkoušky profilové části MZ: 

Hodnocení žáka z ústní zkoušky navrhne zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek 

zkoušející daného předmětu po dohodě s přísedícím. 

V případě ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a ústních zkoušek z cizích jazyků se 

hodnotí bodovým ohodnocením – viz kritéria hodnocení a bodová škála. 

 

Výsledné hodnocení ústní zkoušky profilové části MZ:  

Výsledné hodnocení ústní zkoušky založené na shodě zkoušejícího a přísedícího a schválené 

zkušební maturitní komisí oznámí předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu 

řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi.  

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40% 

a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

Povolené pomůcky: Psací potřeby, rýsovací potřeby, kalkulačka, atlas, překladový slovník, Pravidla 

českého pravopisu. 

 

Výsledné hodnocení ústní zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice (kromě ČJL a cizích 

jazyků – viz bodová škála):  

1 – výborný 

2 - chvalitebný  

3 – dobrý 

4 - dostatečný  

5 – nedostatečný 
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Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů - rukopisná 
 

Ekonomické lyceum – praktická zkouška 

Žák si losuje jedno ze tří zadání (varianta A, B, C). Každá z variant je stejně náročná a obsahuje 

stejné typy úloh. Zadání obsahuje 15 úloh, u každé úlohy je uveden maximální počet bodů, kterého 

lze dosáhnout. Za chybné odpovědi se body neodečítají. Úlohy mohou žáci řešit v libovolném 

pořadí. Poznámky si mohou dělat do zadání. Řešení zapisují na volné listy papíru, které jsou 

označeny razítkem školy. 

Celá zkouška trvá maximálně 360 minut. Čas potřebný pro zadání se do zkoušky nezapočítává.  

Povolené pomůcky jsou psací potřeby a kalkulačka. 

 

Výsledné hodnocení praktické zkoušky z ekonomiky:  

Hodnocení provádí vyučující učitel – zkoušející, podle předem stanoveného bodového ohodnocení. 

Zkoušející sečte přidělené body za jednotlivé úlohy, výsledek zaokrouhlí na celé číslo matematicky 

a navrhne výslednou známku.  

Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout je 123 bodů.  

 

Výborný   123-111 bodů  

Chvalitebný   110-92 bodů 

Dobrý    91-74 bodů 

Dostatečný   73-61 bodů  

Nedostatečný  60-0   bodů 

V případě neúspěchu opakuje žák celou zkoušku.  

 

Cestovní ruch - praktická zkouška  

Žák si losuje jedno ze čtyř zadání. Každé zadání je stejně náročné a obsahuje stejné typy úloh. 

Zadání obsahuje 5 úloh, u každé úlohy je uveden maximální počet procent, kterých lze dosáhnout. 

Za chybné odpovědi se procenta neodečítají. Úlohy mohou žáci řešit v libovolném pořadí. 

Poznámky si mohou dělat do zadání. Řešení zapisují na volné listy papíru, které jsou označeny 

razítkem školy. 

 

Celá zkouška trvá maximálně 360 minut. Čas potřebný pro zadání se do zkoušky nezapočítává.  

Povolené pomůcky jsou psací potřeby a kalkulačka. 

 

Výsledné hodnocení praktické zkoušky:  

Hodnocení provádí vyučující učitel – zkoušející, podle předem stanoveného procentuálního 

hodnocení. Zkoušející sečte přidělená procenta za jednotlivé úlohy a navrhne výslednou známku.  

Maximální počet procent, kterých lze dosáhnout je 100%.  

 

Výborný   100-90  

Chvalitebný     89-75 

Dobrý      74-60 

Dostatečný     59-50  

Nedostatečný      0-49 

V případě neúspěchu opakuje žák celou zkoušku.  
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Písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a 

 cizích jazyků 

 
Český jazyk a literatura 

- Slohová práce 

- Psáno rukopisnou formou 

- Rozsah 200 slov 

- Zkouška trvá 110 minut včetně času na volbu zadání 

- Žák zvolí 1 ze 4 zadání 

- Zadání obsahuje název, způsob zpracování a popřípadě text k zadání 

- Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu  

 

Cizí jazyky 

- 1 zadání k vypracování 2 souvislých textů 

- Zadání obsahuje název, způsob vypracování a popřípadě text k zadání 

- Psáno rukopisnou formou 

- Rozsah: text č.1 -140 slov; text č.2 – 60 slov  

- Zkouška trvá 60 minut  

- Povolené pomůcky: překladový slovník  

 

Složení maturitní komise: 
Předseda   

Místopředseda   

Třídní učitel   

Zkoušející 

Přísedící 

  
 

 

 

 

 
 

 

 


