Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o.

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky – čtyřleté studium
Český jazyk a literatura
Písemná práce: žák si vybírá jedno ze 4 témat
Délka trvání: 90 minut
Min. počet slov: 250 (práce s rozsahem menším než 200 slov je hodnocena jako
nedostatečná), horní hranice není stanovena
Max. počet získaných bodů: 30
Min. počet získaných bodů: 14
Kritéria hodnocení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dodržení tématu
dodržení slohového útvaru
pravopis
rozsah a používání slovní zásoby
syntax
koherence a čtenářský komfort

Bodový rozsah u jednotlivých kritérií: 0–5 bodů

Bodové hodnocení písemné práce:
14 bodů je dolní hranice, pod 14 bodů je práce nedostatečná
14-17 bodů – dostatečný
18-22 bodů – dobrý
23-26 bodů – chvalitebný
27-30 bodů – výborný

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Žák si vylosuje číslo pracovního listu podle svého žákovského seznamu literárních děl.
Žákovský seznam literárních děl obsahuje 20 děl.
Délka trvání: příprava ke zkoušce trvá 15 min, ústní zkouška trvá nejdéle 15 min
Max. počet získaných bodů: 30
Min. počet získaných bodů: 14

Kritéria hodnocení:
1. umělecký text:
• zasazení výňatku do kontextu díla
• časoprostor
• téma, motiv
• kompoziční výstavba, literární druh a žánr
• vypravěč (lyrický subjekt), postavy
• vyprávěcí způsoby, typy promluv, u poezie veršová výstavba
• jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku
• kontext autorovy tvorby, zařazení autora do obecně literárního a kulturního
kontextu
2. neumělecký text:
• souvislost mezi výňatky
• hlavní myšlenka textu, pravděpodobný adresát
• funkční styl, slohový postup, slohový útvar
• kompoziční výstavba výňatku
• jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku
3. celková kultivovanost žákova projevu
Bodový rozsah u jednotlivých kritérií: 0–5 bodů

Bodové hodnocení ústní zkoušky:
14 bodů je dolní hranice, pod 14 bodů je ústní část nedostatečná
14-17 bodů – dostatečný
18-22 bodů – dobrý
23-26 bodů – chvalitebný
27-30 bodů – výborný
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Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)
Písemná práce z cizího jazyka
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá
z jedné části se samostatným zadáním. Ta je hodnocena podle 4 základních kritérií:
1. Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce
2. Organizace textu
3. Slovní zásoba a pravopis
4. Gramatika

Každé kritérium může mít maximálně 3 body. Maximální počet dosažených bodů písemné
práce je tedy 12.
Hodnocení:
Počet bodů
12 až 11
10 až 9
8 až 7
6 až 5
4 až 0

Výsledná známka
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Ke zdárnému splnění maturitní zkoušky musí student dosáhnout nejméně 5 bodů.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího
zadání ke konkrétnímu tématu, jehož součástí jsou i otázky ověřující znalost odborné
terminologie vztahující se k odbornému zaměření školy.
Příprava ke zkoušce trvá 15 min, ústní zkouška trvá nejdéle 15 min.
KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA:
Řízený rozhovor s využitím pracovního listu se hodnotí body dle této tabulky:

Část

Upřesnění

Bodové hodnocení

Představení se

představení se komisi

0–2 body

Část 1

zodpovězení základních
otázek k tématu
popis obrázku a porovnání
s druhým obrázkem

0–3 body

Část 2

3

0–3 body

Část 3

samostatný ústní projev na
dané téma
moje
budoucí/současné/ideální
zaměstnání
Hodnoceno po celou dobu
projevu

Část 4
Výslovnost

0–6 bodů
0–3 body

0–3 body

V každé z dílčích částí (úvod, části vlastního tématu) se bodují tyto oblasti:
- obsah projevu v souvislosti s tématem,
- slovní zásoba,
- gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti.
Maximální počet získaných bodů je 20. Výsledné hodnocení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm dle tabulky:

Počet bodů

Výsledná známka

20 až 18
17 až 15
14 až 12
11 až 9
8 až 0

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Ke zdárnému splnění maturitní zkoušky musí student dosáhnout nejméně 9 bodů.

Mgr. František Vostarek

V Obratani 30. 4. 2021

ředitel školy
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