
 

 

 

 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

ŠVP: Obchodní akademie 

 
Předmět: Účetnictví 

Forma zkoušky:   ústní zkouška 

 
Způsob hodnocení zkoušky 

Zkoušející daného předmětu navrhne známku na základě kritérií schválených předmětovou 
komisí a ředitelem školy. 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky 

O výsledné známce rozhoduje zkušební maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. Známku pro hlasování navrhuje zodpovědný učitel 
příslušné maturitní zkoušky na základě hodnocení ústní zkoušky. O hodnocení žáka nehlasuje 
ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby 
konání zkoušky. 

 
Způsob hodnocení ústní zkoušky: 

 
• Klasifikační stupeň 1: Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného 

tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise. 

• Klasifikační stupeň 2: Žák samostatně pojedná o všech uvedených oblastech daného 

tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, přičemž se 

dopouští drobných chyb a nepřesností. 

• Klasifikační stupeň 3: Žák pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu s 

pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, reaguje ne vždy správně na doplňující 

dotazy členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností. 

• Klasifikační stupeň 4: Žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného 

tématu s pomocí doplňujících otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující dotazy 

členů zkušební komise, dopouští se chyb a nepřesností. 

• Klasifikační stupeň 5: Žák se nedostatečně orientuje v dané problematice a 

nereaguje na doplňující otázky. 

 
 
 

V Bruntále dne: 

 

 
…………………………………. 

Ing. Jan Meca 

ředitel školy 



 

 

 

 

 

Schválení zkušební maturitní komisí 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle § 24 vyhlášky 177/2009 sbírky 
ve znění pozdějších předpisů zkušební maturitní komise schválila. 

 

 
V Bruntále dne ……………….. 

 
………………………………………….. 

předsedkyně zkušební maturitní komise 



  

 

 

  
 
 
 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

ŠVP: Obchodní akademie 

 
Předmět: Soubor odborných předmětů 

Forma zkoušky: praktická zkouška 

 
Způsob hodnocení zkoušky 

Zkoušející daného předmětu navrhne známku na základě kritérií schválených předmětovou 
komisí a ředitelem školy. 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky 

O výsledné známce rozhoduje zkušební maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. Známku pro hlasování navrhuje zodpovědný učitel 
příslušné maturitní zkoušky na základě hodnotící tabulky. Tabulka musí být součástí 
maturitního zadání, které obdrží žák. V zadání zkoušky musí být přehledně dáno bodové 
hodnocení jednotlivých otázek. O hodnocení žáka nehlasuje ten člen zkušební maturitní 
komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky. 

 
Počet bodů Známka 

100 – 85 1 

84 – 70 2 

69 – 55 3 

54 – 40 4 

39 - 0 5 

 
V Bruntále dne: 

 

 
…………………………………. 

Ing. Jan Meca 

ředitel školy 

 
Schválení zkušební maturitní komisí 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle § 24 vyhlášky 177/2009 sbírky 
ve znění pozdějších předpisů zkušební maturitní komise schválila. 

 

 
V Bruntále dne ……………….. 

 

 
………………………………………….. 

předsedkyně zkušební maturitní komise 



  

 

 

  
 
 
 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 

ŠVP: Obchodní akademie 

 
Předmět: Soubor odborných předmětů 

Forma zkoušky: písemná zkouška 

 
Způsob hodnocení zkoušky 

Zkoušející daného předmětu navrhne známku na základě kritérií schválených předmětovou 
komisí a ředitelem školy. 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky 

O výsledné známce rozhoduje zkušební maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. Známku pro hlasování navrhuje zodpovědný učitel 
příslušné maturitní zkoušky na základě hodnotící tabulky. Tabulka musí být součástí 
maturitního zadání, které obdrží žák. V zadání zkoušky musí být přehledně dáno bodové 
hodnocení jednotlivých otázek. O hodnocení žáka nehlasuje ten člen zkušební maturitní 
komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky. 

 
Počet bodů Známka 

100 – 85 1 

84 – 70 2 

69 – 55 3 

54 – 40 4 

39 - 0 5 

 
V Bruntále dne: 

 

 
…………………………………. 

Ing. Jan Meca 

ředitel školy 

 
Schválení zkušební maturitní komisí 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle § 24 vyhlášky 177/2009 sbírky 
ve znění pozdějších předpisů zkušební maturitní komise schválila. 

 

 
V Bruntále dne ……………….. 

 

 
………………………………………….. 

předsedkyně zkušební maturitní komise 


