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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Na základě ustanovení s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy 
tato kritéria hodnocení profi lové části maturitní zkoušky. 

2. ORGANIZACE ZKOUŠKY 

Profilová část maturitní zkoušky se koná formou ústní a praktické zkoušky z odborných předmětů. Profi lová část 
maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka a praktické maturitní 
zkoušky. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.  

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které 
jsou její součástí. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a 
způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy a nejpozději před započetím z koušek 
schvaluje zkušební maturitní komise. Schválený způsob hodnocení ředitelka školy zveřejní prostřednictvím školních 
webových stránek nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.  

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise je 
jmenována pro každou třídu a obor vzdělání, přičemž Krajský úřad jmenuje na návrh ředitelky školy předsedy 
zkušebních maturitních komisí a ředitelka školy jmenuje ostatní členy zkušební maturitní  komise, kterými jsou 

místopředseda, třídní učitel, zkoušející a přísedící u jednotlivých zkušebních předmětů.  

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří pracovních dnů řediteli  
školy, má právo konat zkoušku v náhradním termínu. Konáním zkoušky v náhradním termínu není dotčeno právo žáka 
konat opravnou zkoušku. 

3. STRUKTURA ZKOUŠKY 

 Technologie (Technologie, Strojírenská technologie, Strojnictví – části strojů), (ústní zkouška),  

 Technická a výrobní dokumentace (CAD/CAM systémy, Technická dokumentace), (ústní zkouška),  

 Praktická zkouška z odborného výcviku (praktická zkouška). 

4. ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Úkolem této části maturitní zkoušky je u žáků ověřit jejich znalosti a jejich schopnost tyto znalosti aplikovat 

v oblasti profi lového předmětu. 

4.1. ORGANIZACE ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Ředitelka školy pro každou zkoušku konanou ústní formou schválí 20 až 30 témat. Schválená témata se 
zachovávají i  pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Příprava k ústní formě této zkoušky trvá 15 minut. V případě žá ků s uzpůsobenými potřebami je čas upraven 
v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje, přičemž nelze v jednom 

dni losovat dvakrát stejné téma. 

Ústní zkouška trvá  nejdéle 15 minut. 
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4.2. KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní komise.  Hodnocení 

každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 

1 - výborný, 

2 - chvalitebný, 

3 - dobrý, 

4 - dostatečný, 

5 - nedostatečný. 

Základní kritéria pro hodnocení žáka vyjádřené stupněm prospěchu: 

Stupeň prospěchu Kritérium 

Výborný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a  zákonitosti uceleně, 
plně chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní projev je správný, přesný a  výstižný. Výsledky 
jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s  menšími nedostatky, které je schopen sám 
napravit.  

Chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a  zákonitosti uceleně, 
přesně a úplně, pouze s  menšími nedostatky, které dokáže sám napravit dle rady 
učitele. Jeho ústní projev má drobné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
a výstižnosti.  

Dobrý Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a  zákonitosti 

s nedostatky, které dokáže sám napravit dle rady učitele. Jeho ústní projev vykazuje 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a  výstižnosti. Nedostatky, na které je upozorněn, 
dokáže pod vedením učitele téměř odstranit.  

Dostatečný Žák má závažné nedostatky ve zvládání požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí, nedostatky obtížně dokáže napravit, a to pouze pod vedením 
učitele. Jeho ústní projev vykazuje nedostatky ve správnos ti, přesnosti a výstižnosti, 
kterých si není vědom, a má potíže s  jejich nápravou. Žák je nesamostatný. 

Nedostatečný Žák má velmi závažné nedostatky ve zvládání požadovaných poznatků, faktů, 
pojmů, definic a  zákonitostí, nedostatky nedokáže napravit ani s  pomocí učitele. Jeho 
ústní projev vykazuje nedostatky ve správnosti, přesnosti a  výstižnosti, kterých si není 
vědom, a má potíže s  jejich nápravou. Žák je nesamostatný. 

 

Klasifikaci žáka schvaluje zkušební komise na základě společného návrhu zkoušejícího  a přísedícího. Nedojde-

l i  ke shodě mezi zkoušejícím a přísedícím, jsou návrhy obou předloženy ke schválení zkušební komisi. O klasifikaci 
žáka hlasují členové zkušební komise, kteří byli  této zkoušce přítomni po převážnou část konání zkoušky. Při 
rovnosti  hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise. 

O hodnocení žáka při zkoušce hlasují členové zkušební maturitní komise, kteří byli  této zkoušce přítomni. 
O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkouš ce přítomen 
po převážnou část doby konání zkoušky. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. V případě, že byl žák 
hodnocen stupněm nedostatečným, může tuto zkoušku konat v opravném termínu, a to z každého zkušebního 
předmětu nejvýše dvakrát. 

Celkové hodnocení a klasifikaci zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve 
kterém žák tuto zkoušku konal.  
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5. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Při praktické maturitní zkoušce z odborného výcviku se zjišťují a ověřují znalosti a dovednosti odpovídající 

zaměření studia, tj. programátor CNC strojů v praxi. 

5.1. ORGANIZACE ZKOUŠKY Z ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Praktická zkouška  z odborného výcviku je jednodenní. Koná se v odborné učebně CNC obrábění na SPŠ 
v budově F.  

Termín konání: den 27. 4. 2021 – 2 žáci a den 29. 4. 2021 – 2 žáci . 

Zkouška odpovídá zvolenému zaměření. Úvodní administrace zkoušky je zahájena v 7:00, samotná zkouška 
trvá 420 minut. 

Čas zahájení a ukončení zkoušky zapíše dozorující vyučující na určené místo, např. tabuli.  

O průběhu zkoušky se vede protokol. V protokolu se zaznamenávají dů ležité informace o organizaci 
a průběhu zkoušky (datum a čas zkoušky, časový l imit, seznam žáků v učebně, zasedací pořádek, pedagogický 
dozor, apod.). Žáci mohou v průběhu zkoušky jíst a pít dle pravidel určených v učebně. Potřebuje-l i  žák opustit 
učebnu, požádá o uvolnění učitele konajícího dozor při zkoušce. Pedagogický dozor, s  ohledem na závažnost 
situace, žádosti vyhoví. Učebnu smí opustit vždy pouze jeden žák na nezbytně nutnou dobu. Opuštění učebny 
zapíše dozorující učitel do Protokolu o průběhu praktické zkoušky  z odborného výcviku. 

Praktickou zkoušku lze zpracovávat s využitím výpočetní techniky. Povolenými pomůckami jsou: kalkulačka, 
rýsovací pomůcky, školní strojnické popř. dílenské tabulky, prospekty, katalogy nástrojů, odborné normy a další 
dle rozhodnutí vyučujícího (dodané školou). 

5.2. ZKOUŠKA ZPRACOVÁVÁNA S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ 

TECHNIKY: 

 nabídka programů je určena odborným zaměřením žáka a vybavením školy , nelze použít vlastní verze 
programu, 

 každý žák má připraven samostatný diskový profil  (Home), 

 není povoleno používat žádná vlastní zařízení (mobilní telefon, tablet, externí zařízení k PC, flash disky apod.), 

 při vstupu do učebny si žák vylosuje číslo počítače, 

 žák nese zodpovědnost za ukládání své práce, doporučujeme ukládat práci v intervalu min. 5 minut, 

 v případě technického problému (přerušení dodávky elektrické energie, nefunkčnost zařízení, apod.) 
nezaviněného žákem, žák neprodleně ohlásí tuto skutečnost pedagogickému dozoru a po vyřešení problému 
se mu prodlouží časový l imit o čas, po který nemohl pracovat. 

5.3. KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY 
Z ODBORNÉHO VÝCVIKU 

 čtení výkresové dokumentace....................................................................................................................................5 bodů 

 vypracování postupových bodů a vytvoření nástrojového listu...........................................................................5 bodů 

 vytvoření CNC programu s  textovými poznámkami ............................................................................................ 20 bodů 

 seřízení nástrojů a jejich zapsání do tabulky s  korekcemi .................................................................................. 10 bodů 

 vyrobení součástky na CNC stroji  dle výkresové dokumentace  ........................................................................ 60 bodů 

 

 Maximální počet dosažených bodů ...................................................................................................................... 100 bodů 
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Základní kritéria pro hodnocení žáka vyjádřené stupněm prospěchu: 

Stupeň prospěchu Kritérium 

Výborný 87 - 100 bodů 

Chvalitebný 73 - 86 bodů 

Dobrý 59 - 72 bodů 

Dostatečný 45 - 58 bodů 

Nedostatečný 44 a méně 

 
 
 
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury  
 
Ústní zkouška  
 

 pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy maturitní seznam nejméně 
60 literárních děl a stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem 

 z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu  
20, ten odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se 
maturitní zkouška koná 

 ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl  
 příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut 
 příprava k ústní zkoušce pro žáky spadající do kategorie SPUO-1 je navýšena o 25 % a trvá 

tudíž 25 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut. 
 neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke 

všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání 
 
Ústní zkouška je hodnocena dle čtyř následujících kritérií: 

1. Analýza uměleckého textu:  

I. část: zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární 

druh a žánr  

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba  

III. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku  

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

3. Analýza neuměleckého textu:  

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  

II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  
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4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

 První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech.  

Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. 

Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 28.  

Minimální počet bodů je 13. 

Bodové rozmezí – známky: 

1. 0 - 12 bodů     5 
2. 13 - 16 bodů   4 
3. 17 - 20 bodů   3 
4. 21 - 24 bodů   2 
5. 25 - 28 bodů   1 

 

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. 

Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. 

kritérium) platí: 

1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 

body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. 

Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se 

vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. 

Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení: 

3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy uměleckého 

textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až II. části analýzy 

neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a 

zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.  

 
 
Maturitní zkouška z anglického jazyka  
 
Ústní zkouška 
 

 Ústní zkouška zahrnuje 20 témat, z nichž si žák vylosuje právě jedno.  
 Ústní zkouška je monotématická a v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  
 Pracovní list sestává ze čtyř částí, kterými jsou: stručné zodpovídání dotazů z oblasti 

vylosovaného tématu, popis a porovnání obrázků – v této části se také ověřuje znalost 
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terminologie vztahující se ke konkrétnímu oboru vzdělání, samostatný ústní projev a ústní 
interakce. 

 Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut.  
 Příprava k ústní zkoušce pro žáky spadající do kategorie SPUO-1 je navýšena o 25 % a trvá 

tudíž 25 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut. 
 
Způsob a kritéria hodnocení: 
 

- Ústní zkouška bude hodnocena obdobně jako v letech předchozích, na základě upravených 

kritérií uvedených v Přílohách ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 

MSMT-10139/2013-211. 

- Ústní zkouška bude i nadále bodově hodnocena ve čtyřech základních kritériích, kterými 

jsou: zadání/obsah a projev, lexikální kompetence, gramatická kompetence a prostředky 

textové návaznosti, fonologická kompetence.  

- Během ústní zkoušky lze dosáhnout maximálně 39 bodů, hranice úspěšnosti je stanovena na 

18 bodů, viz Sdělení č.j.: MSMT-453/2020-3. 

- V případě, že žák získá v jakékoli části ústní zkoušky 0 bodů za zadání/obsah a projev, 

získává za tuto část 0 bodů i ve zbývajících třech kritériích. 

Znalost odborné  slovní zásoby je posuzována ve druhé  část ústní zkoušky.  

Žák ústní zkoušku nevykoná úspěšně, pokud: 

o pro nedostatek jazyka nelze hodnotit jeho ústní projev; 

o žák nedosáhne minimálního počtu bodů. 

Během přípravy na ústní zkoušku mohou žáci využívat slovník a jiné doplňkové stimuly (obrazový 

materiál, mapa)  

Hodnocení ústní zkoušky tvoří  celkovou známku z maturitní zkoušky z anglického jazyka. 
 

39-34 bodů Výborný  
  33-29 bodů Chvalitebný  
  28-23 bodů Dobrý 
  22-18 bodů Dostatečný  
  17-  0 bodů Nedostatečný – neuspěl. 
 
Požadavky k ústní zkoušce: 
Požadavky k ústní zkoušce žáka vycházejí z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní 
zkoušky (platný od školního roku 2015/2016) 
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6. SLOŽENÍ MATURITNÍ KOMISE: 

Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní uči tel. 

Dalšími členy jsou zkoušející a přísedící zkušebního předmětu. Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní 
komise je slučitelná. 

 

Předseda  Ing. Karel Vykopal   

Místopředseda Ing. Jiří Jirman 
 

Třídní učitel Ing. Stanislava 

Hofmanová 

 

Členové Mgr. Iveta Potočková  
 

 Mgr. Eva Cohornová 
 

 Mgr. Jana Petráčková  
 

 Mgr. Naděžda Bínová  
 

 Jaromír Švarc 
 

 Mgr. Pavel Krošlák 
 

 Ing. Pavel Novotný 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem účinnosti tohoto předpisu pozbývají 
platnosti veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem v rozporu. 

 
 
V Novém Městě nad Metují dne 15. 2. 2021 
 
 
PaedDr. Olga Talášková 
ředitelka školy 
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