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    dne :                                         č. j.                                         vyřizuje: 

    07. 03. 2018                                                        Mgr. Jana Urbanová 

 

Věc:           ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI  

       MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍDY 4. ZA  A/B/C 

 

 Vážená paní předsedkyně, pane předsedo, 

dovolte mi navrhnout způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 

V případě předmětu Ošetřování nemocných se jedná o praktickou zkoušku, v případě 

předmětů Ošetřovatelství se jedná o ústní formu zkoušky, u které přikládáme ještě přílohu 

formuláře k hodnocení. 

Dále bych chtěla požádat o zajištění (uvedení do zápisu po poradě zkušební komise před 

zahájením) níže uvedených zákonných podmínek zkoušky: 

• dle školského zákona – zkušební komise rozhoduje hlasováním; 

o  platí i pro písemnou a praktickou zkoušku; 

• § 36 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. –  nehlasuje člen, který nebyl přítomen 

po převážnou část zkoušky; 

• § 36 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. – hodnocení navrhuje zkoušející nebo 

hodnotitel (písemná, praktická, ústní zkouška); 
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Motto: “Vzděláváme…“ „Úspěch není definitivní, nezdar není osudný: 

význam má pouze odvaha pokračovat.“ 

Při hodnocení zkoušek doporučuji hodnotit výsledky v souladu s požadavky učebních 

osnov:  

1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a vztahů a schopnost vyjádřit je 

2. kvalita a rozsah získaných znalostí 

3. schopnost uplatňovat osvojené poznatky při řešení teoretických a praktických úloh 

4. schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 

činnostech 

5. kvalita myšlení – logika, samostatnost, tvořivost 

6. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního projevu, 

      kvalita výsledků činnosti. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 

uceleně, přesně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální 

a motorické činnosti. Téměř samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

pro řešení teoretických a praktických úkolů, dovede zdůvodnit své postupy. Myslí logicky 

správně, projevuje se u něho samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev 

je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty a zpracovat kvalitní samostatné 

práce. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 

v podstatě uceleně. Vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně 

nebo za menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení 

teoretických a praktických úkolů. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty 

a zpracovávat samostatné práce. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poznatků pojmů a definic nepodstatné 

mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. 

Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úloh 

s chybami. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti.  
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Motto: “Vzděláváme…“ „Úspěch není definitivní, nezdar není osudný: 

význam má pouze odvaha pokračovat.“ 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Výsledky jeho 

činnosti nejsou kvalitní. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí zkoušejícího 

opravit. Při samostatné práci má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné 

a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí 

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 

chyby. Své vědomosti nedovede uplatnit ani za pomoci zkoušejícího. Je nesamostatný 

v myšlení i v praktických činnostech. Závažné nedostatky nedovede opravit ani s pomocí 

zkoušejícího.  

Vážená paní předsedkyně – pane předsedo, tímto bych Vás chtěla požádat o laskavé 

vyjádření k tomuto návrhu hodnocení profilové části maturitní zkoušky obratem 

písemnou podobou. 

Zároveň bych chtěla vyjádřit náš požadavek na přítomnost 

předsedy/dkyně u praktických MZ (dle našeho zřizovatele se nejedná                    

o využití krátkodobé nepřítomnosti) . 

 

Velmi děkuji za spolupráci a pošlete mi prosím Vaše vyjádření obratem k mým rukám na 

adresu školy. 

 

S  pozdravem       

V Liberci dne 07. 03. 2018     Mgr. Jana Urbanová 

             ředitelka školy 
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