Kritéria hodnocení profilových zkoušek
 U profilových zkoušek si žák losuje jedno z 25 – 30 témat, každé může být v daný den a před danou
komisi losováno jen jednou.
 Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají v jarním období pouze formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury jsou obsažena v samostatném
dokumentu.
 Ostatní povinné i nepovinné profilové zkoušky budou hodnoceny klasifikační stupnicí 1 až 5 podle
následujících kritérií, hranice úspěšnosti u těchto ústních zkoušek je známka 4 = dostatečný.
o 1 – výborný
Žák zcela zvládá vylosované téma, výjimečně se dopouští menších nepřesností, které většinou
i sám opraví. Jeho projev je samostatný, požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uvádí přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Na otázky zkoušejícího či přísedícího reaguje rychle
a správně.
o 2 – chvalitebný
Žák zvládá vylosované téma v podstatě uceleně, přesně a úplně s menšími nedostatky, které je
schopen za pomoci zkoušejícího či přísedícího napravit. Jeho projev je většinou samostatný. Na
otázky zkoušejícího či přísedícího reaguje téměř vždy rychle a správně.
o 3 – dobrý
Žák má v uceleném zvládnutí vylosovaného tématu i v přesnosti a úplnosti fakt, pojmů, definicí
a zákonitostí nepodstatné mezery. Jeho projev není vždy správný, přesný a výstižný. Potřebuje
občas otázky zkoušejícího či přísedícího, aby dokázal dovést myšlenku do konce, s jejich pomocí
pak většinou dojde ke správným a logickým závěrům.
o 4 – dostatečný
Žák má závažné problémy v ucelenosti, přesnosti a úplnosti zvládnutí vylosovaného tématu. Jeho
projev je nesamostatný, objevují se logické a faktické chyby. Na otázky zkoušejícího či přísedícího
reaguje pomalu a většinou nepřesně, někdy je schopen nedostatky s jejich pomocí napravit.
o 5 – nedostatečný
Žák vylosované téma nezvládá účelně, má nesamostatný projev se značnými a závažnými
mezerami a chybami, které většinou nedovede opravit ani s pomocí zkoušejícího či přísedícího.
Nedokáže uvést fakta, jevy a zákonitosti do souvislostí, časté jsou logické nedostatky. Na otázky
zkoušejícího či přísedícího většinou vůbec nezná správnou odpověď.
Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní
zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr
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hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák
uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen
stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen
stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní
zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Úpravy podmínek konání MZ 2020/2021
Aktuální informace ke konání maturitních zkoušek 2020/2021 najdete na webu Maturitní zkouška
(cermat.cz)
 K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku
k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku
2020/2021.
 Didaktické testy (DT) proběhnou 3. – 5. května 2021.
o DT z českého jazyka a literatury trvá 85 minut.
o DT z cizího jazyka trvá 110 minut.
o DT z matematiky trvá 135 minut.
 Ti, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT,
budou mít náhradní termín 14., 15. a 16. 6. 2021.
 Kritéria hodnocení maturitních zkoušek (MZ) v rámci konání DT budou zveřejněna MŠMT ve
standardním termínu do 31. března 2021.
 V případech žáků, kteří chtějí nahradit jednu zkoušku z cizího jazyka a zkušební instituce vzhledem
k posunutému termínu konání mezinárodních zkoušek nepředá žákům certifikáty do 31. března 2021,
bude možné doložit k žádosti o nahrazení zkoušky náhradní doklad o výsledku úspěšně vykonané
zkoušky, který žákovi zkušební instituce pro tyto účely vydá. Nejpozději před konáním první ústní
zkoušky z daného cizího jazyka žák doloží řediteli školy platný certifikát.

Mgr. Mojmír Zetek
ředitel školy

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
tel./fax +420571612311
IČO 00843369

Husova 146/2, Valašské
Meziříčí, 757 01, ČR

www.gfpvm.cz
info@gfpvm.cz

