
 
 

 

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK ve školním roce 2022/23 
 

1. Hodnocení společné části maturitní zkoušky (§22 Vyhlášky č. 177/2009 Sb.) 
(1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška 
koná. Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů. 
(2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním 
období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických 
testů žáka. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů. Protokol zhotoví ředitel školy prostřednictvím 
informačního systému Centra pro každého žáka, který konal didaktický test. 
(3) Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žák z této části neobdrží na 
vysvědčení známku.  Úspěšné složení  DT je podmínkou  složení celé zkoušky. 
(4) Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného zkušebního předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 
2. Hodnocení zkoušek profilové části MZk (§24 a §25 Vyhlášky č. 177/2009 Sb.)   

§ 24 
(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel 
školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.  
(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, v případě praktické zkoušky, jsou hodnoceny všechny části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky 
se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. 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, v případě praktické zkoušky je členění a kritéria součástí protokolu k dané zkoušce. 
 (3) Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  
 (4) 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)“.  
(5) Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal.  
(6) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d). 

§ 25 
(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 
(2) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi 
z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném 
termínu téhož zkušebního období. 
(3) Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek 
v příslušné třídě.                                                          

3. Způsob hodnocení a kritéria jednotlivých MZk jsou dále v samostatných přílohách pro jednotlivé předměty, ty jsou vyvěšeny na webových stránkách školy  
                             https://www.cssodry.cz/page.aspx?IDSekce=9&IDPage=30 

4. Žáci s PUP (přiznané uzpůsobení podmínek) mají podmínky uzpůsobeny dle konkrétních doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. 

 

Aktualizace do března 2023 Jindra Šustková, ZŘŠaPdgO, Petra Fišerová, ZZdrO a Pavla Hostašová, ŘŠ 
Komise a maturující žáci byli prokazatelně seznámeni před konáním maturitních zkoušek.                                                                Schválila dne 31. 3. 2023 Pavla Hostašová, ŘŠ 

https://www.cssodry.cz/page.aspx?IDSekce=9&IDPage=30


       Podpisová listina členů zkušebních komisí potvrzující seznámení se se způsoby a kritérii hodnocení MZk ve šk. r. 2022/23 k 31. 3. 2023 
 

Komise  pro PS4 pro PL4 pro PMPA4 pro PMP4 pro PMPD3 

Předseda Mgr. Iveta Šimůnková 
 
 
 

Mgr. Martina Bauerová Mgr. Iveta Wrobelová Mgr. Marie Blaschke 

Místopředseda Mgr. Jana Harabišová 
 
 
 

Mgr. Silvie Večeřová Mgr. E. Slovíková Mgr. Simona Jakubíková 
 

Třídní učitel Mgr. Petra Fišerová 
 
 

Ing. Kateřina Kameníková Mgr. Pavel Dubec Mgr. L. Ondrová 

                       ČJ ŠIJ + Bad 
 
 

Bad+ŠIJ ŠIJ+Bad X 

                 AJ/NJ 
            
             nebo M 

Chod + Lan Kon+Smě          Več+Hos 
 
 
M/Kam+Har 
 

Smě+Kon Chod+Kon 
 
 
M/Har+Kam 

X 

      prof1  Fiš + JaV 
 

Jak+Več 
 
 

Ondr+DaŠ Baj+Več Jak+DaŠ 

      prof2  Fiš + JaV 
 
 

Nev + Šen 
 

Masa+Baj          Dub+Pav 
 
 
Kaj+Nykl           Gaj+Šen 
 

Masa+Baj          Dub+Pav 
 
 
Kaj+Nykl           Gaj+Šen 
 

Baj+Masa             Pav+Šen  
 
 
Kaj+Nykl                  prakt  JaV 

 

  Tym 
 

 
Aktualizace do března 2023 Jindra Šustková, ZŘŠaPdgO, Petra Fišerová, ZZdrO a Pavla Hostašová, ŘŠ 
Schválila dne 31. 3. 2023 Pavla Hostašová, ŘŠ 

 


