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Hodnocení ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky 

v kalendářním roce 2018 

 
 

 Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk 

a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení 

zkoušek v daném zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní 

zkoušky společné části do protokolu podle § 29a (Protokol o výsledcích ústních 

zkoušek společné části MZ žáka) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů. Hodnotitelé při hodnocení zkoušky vycházejí z kritérií hodnocení, které 

zveřejňuje MŠMT. Výsledné hodnocení ústní zkoušky SČ MZ musí být založené na 

shodě obou hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí. Výsledné hodnocení 

ústní zkoušky žáka předá předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu 

řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. 

 

 Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti (viz příloha). 

 

 Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části, pokud úspěšně vykoná 

všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška z daného zkušebního předmětu skládá. 

Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí 

zkoušku. 

  

 Hodnocení povinných zkoušek SČ na základě dosažených výsledků převede Centrum 

do klasifikační stupnice prospěch: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý,                  

4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 

 

 Hodnocení nepovinných zkoušek zkoušek SČ MZ podle § 78 odst. 5 školského 

zákona na základě dosažených výsledků převede Centrum do klasifikační stupnice 

prospěchu: a) uspěl, b) neuspěl. 

 

 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. 

 

 Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 

 

 Opravné zkoušky se konají v termínech podle § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů (písemné zkoušky: 1.- 10. září; ústní zkoušky: 11.- 20. září). 



 

 

 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky 

Celkové hodnocení MZ se provádí podle výsledků povinných zkoušek společné a profilové 

části podle stupnice:  

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen 

stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení 

ze všech povinných zkoušek není vyšší než 1,50, 

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – 

nedostatečný, 

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – 

nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně. 

 

 

 

 

V Ostravě 4. dubna 2018                                                             Ing. Monika Kocháňová 

      ředitelka 

 
 


