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Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z IKT 2021/2022 

 
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Táborská 1685, 251 01 Říčany, na základě ustanovení 

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

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ve třídě oktávě v oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, 

vydává kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020.  

 

(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí, jsou hodnoceny jednotlivě. Hodnocení každé části 

zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.  

 

(2) Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny 

části dané zkoušky. 

 

(3) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice. 

 

a) 1-výborný 

b) 2-chvalitebný 

c) 3-dobrý 

d )4-dostatečný 

e) 5-nedostatečný 

 

(4) Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém 

žák tuto zkoušku nebo její část konal. 

 

(5) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 3 

písm. a) až d). 

 

(6) Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, v případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje (např.SPU-0-1, 

2, 3) příprava trvá 20 minut. V ojedinělých případech o prodloužení doby na přípravu rozhoduje 

předseda zkušební maturitní komise.  

 

(7) Písemná profilová zkouška z matematiky trvá 90 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek 

mají o 25% delší čas.  

 

Kritéria hodnocení písemné maturitní zkoušky z matematiky jsou: 

100-84 bodů……….výborný 

 83-68 bodů……….chvalitebný 

 67-51 bodů……….dobrý 

 50-33 bodů……….dostatečný 

 32-  0 bodů……….nedostatečný 
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(8) Maturitní práce z Informační a komunikační technologie se skládá z Maturitního projektu, písemné 

části a z obhajoby.  Maturitní zkouška spočívá v obhajobě tohoto projektu. Student má povinnost svou 

práci průběžně konzultovat s vedoucím maturitní práce.  

Maturitním projektem se myslí vlastní projekt, který může mít podobu např. funkčního programu, 

jednoduché aplikace, hry, eshopu atp., který bude prezentovat individuální práci studenta. 

Písemná část maturitní práce představí vlastní projekt, popíše jeho vývoj a postup, případné 

překonávání dílčích překážek, shrne účel, naplnění cíle práce a také možnou reálnou využitelnost 

projektu (pro firmy, zákazníky, instituce, školy atp.) - písemná část bude mít minimálně 7 normostran 

(font: Times New Roman; velikost písma: 12; řádkování: 1,5; okraje: 2,5 cm, 3 cm, 2,5 cm, 3 cm). 

Písemná část práce musí být odevzdána nejpozději do konce března ve dvou kopiích v kroužkové vazbě 

a její elektronická kopie na USB flash nosiči (příp. CD/DVD). Na elektronické kopii bude nahrán 

maturitní projekt (program, aplikace, hra, v případě webu/eshopu stažené kompletní webové stránky). 

Obhajoba maturitní práce z informační a komunikační technologie trvá max. 30 minut. Součástí 

obhajoby práce je její prezentace s využitím prezentačního softwaru (PowerPoint, Impress atp.) před 

maturitní komisí. 

Kritéria hodnocení maturitní práce jsou následující:  

• Naplnění cíle projektu 

• Funkčnost a provozuschopnost řešení (s ohledem na reálné použití) 

• Jazyková a grafická stránka písemné části 

• Obhajoba a prezentace práce před maturitní komisí 

Hodnocení písemné profilové zkoušky z informační a komunikační technologie se provádí podle 

klasifikační stupnice v odstavci 3.  

 

(9) Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitelka školy Centru prostřednictvím 

informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek ve škole.  
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