
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

 

Návrh hodnocení jednotlivých zkoušek profilové části MZ pro školní rok 2021/22 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění navrhuji zkušební maturitní komisi 

hodnocení jednotlivých zkoušek profilové části MZ: 

a) Klasifikaci jednotlivé zkoušky profilové části MZ navrhuje zkušební komisi zkoušející člen 

komise po předchozí dohodě s přísedícím členem, jednotlivé části ústní zkoušky PČ MZ se na 

celkovém hodnocení podílejí rovným dílem; 

b) O navržené klasifikaci žáka rozhoduje zkušební komise hlasováním; 

c) Při rovnosti hlasů rozhoduje v souladu s §74 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů hlas předsedkyně zkušební komise; 

d) O hodnocení žáka při ústní zkoušce PČ MZ nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který 

nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky; 

e) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 

– chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. Žák u zkoušky uspěje, pokud je 

hodnocen stupni 1 – 4. 

f) Hodnocení praktické zkoušky PČ MZ navrhuje zkušební komisi vedoucí praktické zkoušky po 

předchozí dohodě se zkoušejícími členy zkušební komise, o návrhu hodnocení zkušební komise 

rozhoduje hlasováním; 

g) Hodnocení zkoušek PČ MZ oznámí žákovi předsedkyně zkušební maturitní komise veřejně ve 

dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Nemůže-li předsedkyně zkušební 

maturitní komise žákovi oznámit výsledek praktické zkoušky SČ MZ bez zbytečného odkladu 

po vyhodnocení zkoušky, oznámí výsledek žákovi nejpozději v den konání ústních zkoušek; 

h) 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; 

i) Hodnocení zkoušek z Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka je detailněji upřesněno 

samostatnými pravidly 

j) V dalších částech se komise při hodnocení řídí příslušnými ustanoveními (§ 24 - § 26) Vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, v platném znění. 

 

Nová Paka 2. 2. 2022     Pro třídu: HT4 

 

 

Mgr. Petr Jaroš, ředitel školy 

 

Projednáno a schváleno ve zkušební maturitní komisi dne:……………………………………………… 

 

Předseda (předsedkyně) zkušební maturitní komise:………………………………………………………… 


