Kritéria hodnocení profilové (školní) části maturitní zkoušky
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Obor vzdělání: Chovatelství se zaměřením na dostihový sport (41–43–M/02)

Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb. v platném znění) a příslušným
prováděcím právním předpisem (vyhl. č. 177/2009 Sb., v platném znění. Maturitní zkouška se skládá
ze společné a profilové části.
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a 25 vyhlášky č. 177/2009
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů.
Povinné profilové zkoušky stanovené:
1. Praxe – praktická zkouška
2. Chov zvířat – ústně
3. Zkouška, kterou si žák vybere z níže uvedené nabídky – ústně
Nabídka volitelných předmětů profilové zkoušky:
1. Chov koní a Veterinářství – ústně
2. Chov koní a Jezdectví – ústně
3. Chov koní a Ekonomika – ústně
Nabídka nepovinných předmětů profilové zkoušky:
1. Biologie a ekologie – písemně
2. Chemie - písemně
S výjimkou praktické zkoušky, která se skládá v rámci jednoho vyučovacího dne, mají ostatní zkoušky
ústní formu a trvají 15 min.
Výkony žáka v jednotlivých profilových zkouškách maturitní zkoušky se hodnotí těmito stupni
prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo
stupně prospěchu slovo „nekonal“.

Organizace ústní části profilové maturitní zkoušky:
1. Příprava k ústní formě této části zkoušky trvá 15 minut. V případě žáků s uzpůsobenými
potřebami je čas upraven podle doporučení PPP. Ústní zkouška pak trvá nejdéle 15 minut.
2. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní
komise bez omezení.
3. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
4. Profilové část maturitní zkoušky je veřejná (vyjma jednání zkušební maturitní komise).
5. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří
pracovních dnů od konání zkoušky. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce
nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní
termín zkoušky. Pokud žák zkoušku z profilového předmětu nekonal, uvádí se v protokolech u
příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal/a“.
6. Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.
Hodnocení a klasifikace ústní části profilové maturitní zkoušky:
Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, stanovuje ředitel následující kritéria
hodnocení ústní zkoušky před zkušební komisí v profilové části maturitní zkoušky:
1. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem:
a) stupeň 1 – výborný:
žák dokáže zcela samostatně hovořit na dané téma. Spojuje logicky a návazně fakta,
pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně; chápe vztahy mezi nimi. Hovoří bez
návodných otázek, nedělá žádné věcné chyby. Tvořivě aplikuje poznatky na praktických
případech, reaguje pohotově na podněty, dovede skloubit znalosti z jiných oborů. Hojně
používá odbornou terminologii.
b) stupeň 2 – chvalitebný:
žák dokáže samostatně hovořit na dané téma, občas je potřeba položit otázku, na kterou
pohotově a správně odpovídá, nedělá věcné chyby. Žák ovládá požadované poznatky,
fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Reaguje na
podněty, ale je méně pohotový a obratný. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje
logika a tvořivost. Dovede skloubit poznatky z jiných oborů. Používá odbornou
terminologii.
c) stupeň 3 – dobrý:
žák zvládá obsahově dobře učivo, jeho ústní projev je méně samostatný a vyžaduje
spolupráci s učitelem. Na návodné otázky odpovídá dobře, může se dopustit menších
nepřesností. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků,
faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. V myšlení je méně samostatný.
Prokáže, že probranému učivu porozuměl. V uplatňování osvojených poznatků a
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Odborné termíny
používá méně, umí je však při dotazu vysvětlit.

d) stupeň 4 – dostatečný:
žák nehovoří samostatně, má ve znalostech učiva mezery, je třeba intenzivní spolupráce s
učitelem. Na návodné otázky odpovídá nepřesně, dělá věcné chyby, neprokáže, že učivo
obsahově zvládnul. Vyjadřuje se nepřesně. Nedovede spojit poznatky a vědomosti z
jiných oborů do logického celku. Odbornou terminologii používá v malé míře.
e) stupeň 5 – nedostatečný:
žák není připraven, nezvládl téma, požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a
úplně, má v nich závažné a značné mezery. Nereaguje na návodné otázky, dělá závažné
chyby v úsudku i ve vyjadřování. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. Odbornou
terminologii téměř či vůbec nepoužívá.
2. Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.
V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy.
3. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující
hlas předsedy zkušební maturitní komise.
4. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.
5. V případě, že žák zkoušku z předmětu vykonal neúspěšně, může ji konat v opravném
termínu, a to z každého zkušebního předmětu nejvýše dvakrát.
6. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku
vzdělávání na střední škole.
7. Hodnocení ústní zkoušky z předmětu oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise
veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal.
Organizace praktické části profilové maturitní zkoušky:
1. Příprava k ústní formě této části zkoušky trvá 15 minut. V případě žáků s uzpůsobenými
potřebami je čas upraven podle doporučení PPP. Ústní zkouška pak trvá nejdéle 15 minut.
2. Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní
komise bez omezení.
3. Při praktické zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
4. Profilové část maturitní zkoušky je veřejná (vyjma jednání zkušební maturitní komise).
5. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří
pracovních dnů od konání zkoušky. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce
nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní
termín zkoušky. Pokud žák zkoušku z profilového předmětu nekonal, uvádí se v protokolech u
příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal/a“.
6. Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.

Hodnocení a klasifikace praktické části profilové maturitní zkoušky:
Pokud nebude stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, stanovuje ředitel následující kritéria
hodnocení praktické zkoušky před zkušební komisí v profilové části maturitní zkoušky:
1. Každý bod maturitního tématu (celkem 10) je ohodnocen body. Tyto jsou následně
převedeny na Klasifikaci 1 – 5 následujícím způsobem:
a) Stupeň 1 (výborný) – 5 bodů
Žák hovoří a pracuje zručně, energicky, samostatně, dovede využít odborné znalosti
v praxi. Dodržuje předpisy BOZP, práci vzorně organizuje. Dodržuje pracovní postupy při
práci se zvířaty, při jízdě na koni správně využívá pobídky a pomůcky, dobře se orientuje na
tréninkové dráze, je schopen jízdy v dostizích nebo soutěžích.
b) Stupeň 2 (chvalitebný) – 4 body
Žák hovoří a pracuje méně zručně, méně energicky, odborné znalosti v praxi využívá
s menší jistotou. Dodržuje předpisy BOZP. Pracovní postupy při práci se zvířaty dodržuje
s částečnou pomocí, při jízdě na koni využívá pobídky a pomůcky s drobnými chybami, na
tréninkové dráze se orientuje méně samostatně, je schopen jízdy v dostizích nebo
soutěžích.
c) Stupeň 3 (dobrý) – 3 body
Žák hovoří a pracuje méně zručně, méně energicky, s drobnými nedostatky, odborné
znalosti v praxi využívá s menší jistotou. Předpisy BOZP dodržuje s chybami, práci
organizuje s částečnou pomocí, neúčelně, s chybami. Pracovní postupy při práci se zvířaty
dodržuje s pomocí, při jízdě na koni je pasivní nevyužívá správné pobídky a pomůcky, má
potíže s jízdou ve všech chodech, na tréninkové dráze se orientuje s pomocí, není schopen
jízdy v dostizích nebo soutěžích.
d) Stupeň 4 (dostatečný) – 2 body
Žák hovoří a pracuje nesamostatně, s většími chybami, nekvalitně, méně energicky,
odborné znalosti v praxi využívá s pomocí ped. pracovníka. Méně dbá na předpisy BOZP,
při práci vyžaduje vedení. Pracovní postupy při práci se zvířaty dodržuje s většími chybami,
při jízdě na koni je pasivní nevyužívá správné pobídky a pomůcky, má potíže s jízdou ve
všech chodech, na tréninkové dráze se neorientuje, není schopen jízdy v dostizích nebo
soutěžích.
e) Stupeň 5 (nedostatečný) – 1 bod
Žák hovoří a pracuje nesamostatně, s většími chybami, nekvalitně, je pasivní, odborné znalosti
v praxi nevyužívá ani s pomocí ped. pracovníka. Nedodržuje předpisy BOZP. Pracovní postupy
při práci se zvířaty nezvládá, při jízdě na koni je pasivní nevyužívá správné pobídky, nezvládá
jízdu ve všech chodech, na tréninkové dráze se neorientuje, není schopen jízdy v dostizích
nebo soutěžích.
Celkové bodové hodnocení
50 – 45 bodů
44 – 38 bodů
37 – 31 bodů
20 – 25 bodů
24 a méně bodů

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

2. Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku.
V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy.
3. Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující
hlas předsedy zkušební maturitní komise.
4. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.
5. V případě, že žák zkoušku z předmětu vykonal neúspěšně, může ji konat v opravném
termínu, a to nejvýše dvakrát.
6. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku
vzdělávání na střední škole.
7. Hodnocení praktické zkoušky oznámí žákovi pouze předseda zkušební maturitní komise
nejpozději v době konání ústních zkoušek.
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Ing. Soňa Froňková, Ph.D.
ředitelka školy

