
Pokyn ředitele školy č. 3/2021 
Organizace maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním 

roce 2020/2021 

Organizace maturitních zkoušek 

Tento pokyn nahrazuje pokyn č.2/2021 ze dne 11. 2. 2021 v návaznosti na opatření obecné 
povahy vydaná MŠMT. 

Model maturitní zkoušky vychází z platných právních předpisů Školského zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
účinném od 1. 10. 2020 a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák 
uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. 

ŠKOLNÍ 
ROK 

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2020/2021 2 povinné zkoušky 1.  Dvě povinné odborné ústní zkoušky  
     dle oboru a zaměření. 
 

1.   Český jazyk a literatura  
      - didaktický test 

2.   Povinná praktická zkouška nebo                             
       obhajoba dle oboru. 

2.   Cizí jazyk nebo matematika 
      - didaktický test 

3.    Český jazyk a literatura – 
       nepovinná ústní zkouška      

  4.    Cizí jazyk – nepovinná ústní zkouška 

Max. 2 nepovinné zkoušky  Max. 2  další nepovinné zkoušky 

Matematika    

Cizí jazyk   

 

Matematika rozšiřující   
 

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji tento průběh 
maturitní zkoušky: 
1) Do 1. 12. 2020  –  podání přihlášky žákem řediteli školy. 
2) Do 30. 4. 2021 žák písemně informuje ředitele školy, že bude konat nepovinnou ústní 
zkoušku z českého jazyka a literatury, případně z anglického jazyka. 
3) Ukončení školního roku pro maturitní třídy a předání vysvědčení 21. 5. 2021. 
4) DT z matematiky a anglického jazyka se budou konat 24. 5. 2021 
    DT z českého jazyka a literatury se bude konat 25. 5. 2021. 
5) Praktické maturitní zkoušky se budou konat v termínu od 26. 5. – 27. 5. 2021. 
6) Ústní maturitní zkoušky a obhajoby profilové části se budou konat od 7. 6. – 10. 6. 2021. 
7) Zpřístupnění výsledků DT – CERMAT 7. 6. 2021 



8) Předání maturitního vysvědčení 17. 6. 2021 
 

 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí 
jazyk a matematika. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 
zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo 
matematiku. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 
testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně 
vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil první 
pololetí posledního ročníku středního vzdělávání. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se skládají pouze z didaktického 
testu, a pokud se žák dobrovolně přihlásí k ústní zkoušce, tak ze dvou částí: didaktického testu 
a ústní zkoušky. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky není již administrována 
centrálně, ale stává se zkouškou profilové části. 

 
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. Žákovi podle 
§ 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání 
didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový 
slovník. 
 
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut. 
 
Didaktický test z matematiky trvá 135 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského 
zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se 
při konání didaktického testu použít překladový slovník. 

 

PROFILOVÁ ČÁST 

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou 
část maturitní zkoušky úspěšně. 

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 stanovil ředitel školy v souladu 
s uvedenými právními předpisy nabídku povinných zkoušek profilové části a nabídku 
nepovinných zkoušek profilové části. 

  

ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 

Český jazyk a literatura – ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební 
maturitní komisí – nepovinná zkouška. Žák se musí do 30. 4. 2021 písemně přihlásit.  



Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovuji seznam 102 literárních děl. Součástí 
seznamu jsou i kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. 
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii si žák připraví vlastní seznam 20 
literárních děl a odevzdá ho do 30. 4. 2021 učiteli českého jazyka a literatury pro jarní 
zkušební termín a do 30. 6. 2021 pro podzimní zkušební termín. Neodevzdá-li žák do 
30. dubna, popř. do 30. června vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních 
listů ke všem dílům školního seznamu literárních děl. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 
nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje 
znovu. 
Školní seznam literárních děl byl stanoven do 30. září 2020 a zveřejněn. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. 
 
 
Hodnocení 
Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura tvoří hodnocení ústní 
zkoušky 100 %. 
 
Hodnocení ústní zkoušky provádí individuálně zkoušející a přísedící. Výsledný počet bodů je 
dán jejich shodou. 
 
Kritéria hodnocení ústní zkoušky: 
 
Oblast hodnocení Počet bodů 

maximálně 
 
1. analýza uměleckého textu 

 
14 bodů 

 
2. analýza neuměleckého textu 

 
6 bodů 

 
3. literárněhistorický kontext 

 
4 body 

 
4. výpověď v souladu jazykovými normami 

 
3 body  

 
Maximální počet bodů 

 
27 bodů  

 

Výsledná známka je dána bodovou škálou: 
 
 
27 – 25 bodů  

 
1 

 
24 – 21 bodů  

 
2 

 
20 – 16 bodů  

 
3 

 
15 – 12 bodů  

 
4 

  



11 a méně bodů  5 
 
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky 
Pro potřeby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je za žáka s přiznaným 
uzpůsobením maturitní zkoušky (dále pouze žák PUP) považován žák, který předloží 
doporučení ze školského poradenského zařízení, ve kterém je tato skutečnost uvedena. 
Doporučení ze školského poradenského zařízení musí žák odevzdat zároveň s přihláškou 
k maturitní zkoušce.  
Na základě tohoto doporučení mohou být žákovi upraveny všechny části maturitní zkoušky 
z českého jazyka a literatury, pakliže to z doporučení vyplývá.  
V případě ústní zkoušky se jedná zejména o prodloužení času na přípravu (dle doporučení).   
Žákovy speciální vzdělávací potřeby jsou pak zohledněny zejména během řízeného 
rozhovoru. Zkoušející volí takový způsob, který vyhovuje speciálním vzdělávacím potřebám 
žáka (např. pomalé tempo, opakování otázek, návodné otázky, citlivý oční kontakt…). 
Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení 
intaktních žáků. 

Anglický jazyk – ústní zkouška z anglického jazyka před zkušební maturitní komisí – 
nepovinná zkouška. Žák se musí do 30. 4. 2021 písemně přihlásit. 
Pro ústní zkoušku z anglického jazyka stanovuji 20 témat. 
Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 
pracovního listu obsahujícího 2 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí zadání je ověření 
všeobecně komunikačních dovedností a znalostí terminologie vztahující se ke vzdělávací 
oblasti odborného vzdělávání. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 pracovní list.  
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Povolenými pomůckami k přípravě jsou psací 
potřeby, mapy a slovníky. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 
dvakrát stejné téma a pracovní list.  
 
Hodnocení 
Při celkovém hodnocení zkušebního předmětu anglický jazyk tvoří hodnocení ústní zkoušky 
100 %. 
Hodnocení ústní zkoušky provádí individuálně zkoušející a přísedící. Výsledný počet bodů je 
dán jejich shodou. 
 
Kritéria hodnocení ústní zkoušky: 
 
Oblast hodnocení Počet bodů 

maximálně 
1/1 Samostatný ústní projev 9 bodů 
1/2.1 Popis a porovnání obrázků 9 bodů 
1/2.2 Reakce na otázky 9 bodů 
1/3 Odborná terminologie 9 bodů 
 Fonologická kompetence 3 body 
 
Maximální počet bodů 

 
39 bodů  

 



 

Výsledná známka je dána bodovou škálou: 
 
39 – 35 bodů  1 

34 – 29 bodů  2 

28 – 23 bodů  3 

22 – 18 bodů  4 

17 a méně bodů  5 

 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky 
Pro potřeby maturitní zkoušky z anglického jazyka je za žáka s přiznaným uzpůsobením 
maturitní zkoušky (dále pouze žák PUP) považován žák, který předloží doporučení ze 
školského poradenského zařízení, ve kterém je tato skutečnost uvedena. 
Doporučení ze školského poradenského zařízení musí žák odevzdat zároveň s přihláškou 
k maturitní zkoušce.  
Na základě tohoto doporučení mohou být žákovi upraveny všechny části maturitní zkoušky 
z anglického jazyka, pakliže to z doporučení vyplývá.  
V případě ústní zkoušky se jedná zejména o prodloužení času na přípravu (dle doporučení).   
Žákovy speciální vzdělávací potřeby jsou pak zohledněny zejména během řízeného 
rozhovoru. Zkoušející volí takový způsob, který vyhovuje speciálním vzdělávacím potřebám 
žáka (např. pomalé tempo, opakování otázek, návodné otázky, citlivý oční kontakt…). 
Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení 
intaktních žáků. 
 
 

Profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů 

Stavebnictví 36-47-M/01 
Zaměření - Pozemní stavitelství  
Stanovuji 3 povinné zkoušky: 
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny 

- konstrukční cvičení - 6 hodin – 4 témata (předměty konstrukční cvičení a praxe) 
- stavební konstrukce cvičení – 6 hodin – 4 témata (předměty stavební konstrukce 

cvičení a stavební mechanika) 
2) Teoretická zkouška - Pozemní stavitelství 
    Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/15 min. zkoušení) 
3) Teoretická zkouška – Stavební konstrukce a stavební provoz 
    Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/15 min. zkoušení) 
Nepovinná zkouška: matematika, společenskovědní základ 
Hodnocení praktické maturitní zkoušky viz příloha č. 2 
 
Zaměření – Architektura a design interiérů 
Stanovuji 3 povinné zkoušky: 
1) Obhajoba maturitní práce: 7. 6. 2021 

- Témata maturitní práce: viz příloha č. 1 
- Termín odevzdání maturitní práce: 16. 4. 2021 



- Způsob zpracování, pokyny k obsahu a rozsah maturitní práce: viz příloha č. 1 
- Kritéria hodnocení maturitní práce: viz příloha č. 1 
- Počet vyhotovení: viz příloha č. 1 

2) Teoretická zkouška – Pozemní stavitelství  
    Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/15 min. zkoušení) 
3) Teoretická zkouška – Architektura a design interiérů  
    (předměty architektura, design a urbanismus) 
    Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/ 15 min. zkoušení) 
Nepovinná zkouška: matematika, společenskovědní základ 
 

Technická zařízení a energetická náročnost budov 36-45-M/01 
Stanovuji 3 povinné zkoušky: 
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny 

- Konstrukční cvičení – 6 hodin - 4 témata (předměty konstrukční cvičení a praxe) 
- Regulace a měření – 4 hodiny – 3 témata 

2) Teoretická zkouška – Pozemní stavitelství  
    Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/15 min. zkoušení) 
3) Teoretická zkouška – Technická zařízení budov     
   (předměty zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika) 
   Ústní zkouška – 25 témat - (30 min. příprava/15 min. zkoušení) 
Nepovinná zkouška: matematika, společenskovědní základ 
Hodnocení praktické maturitní zkoušky viz příloha č. 3 
 
Dřevařská a nábytkářská výroba  33-42-L/51 
Stanovuji 3 povinné zkoušky: 
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny 

- Konstrukce cvičení – 6 hodin – 3 témata 
- Praxe – 6 hodiny – 3 témata 

2) Konstrukce a materiály 
    Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/15 min. zkoušení) 
3) Technologie a výrobní zařízení 
    Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/15 min. zkoušení) 
Nepovinná zkouška: matematika a společenskovědní základ 
Hodnocení praktické maturitní zkoušky viz příloha č. 4 
 
Provozní elektrotechnika  26-41-L/52 
Stanovuji 3 povinné zkoušky: 
1) Praktická maturitní zkouška – zkouška se koná 2 dny 

- Základy elektrotechniky – 4 hodiny – 3 témata 
- Rozvodná zařízení cvičení, elektrotechnická měření cvičení a technická  

             dokumentace – 6 hodin – 3 témata 
2) Elektrotechnická zařízení a elektronika 
    Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/15 min. zkoušení) 
3) Rozvodná zařízení a elektrotechnická měření   
    Ústní zkouška – 25 témat - (15 min. příprava/15 min. zkoušení) 
Nepovinná zkouška: matematika a společenskovědní základ 
Hodnocení praktické maturitní zkoušky viz příloha č. 5 
 
Pokud se zkouška skládá z více částí a žák neuspěl v jedné z nich, neuspěl z celé zkoušky. 
 



Organizace závěrečných  zkoušek  
 

 

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. a č. 118/2017 Sb., o ukončování vzdělávání ve 
středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři 
absolutoriem, v návaznosti na Opatření obecné povahy - ZZ stanovuji tento průběh 
závěrečných zkoušek: 

- termín klasifikační porady 3. ročníků 2. 6. 2021 
- termín písemné závěrečné zkoušky 11. 6. 2021 od 8:00 hodin  
- termín praktické závěrečné zkoušky ve dnech 14. 6. až 18. 6. 2021  
- termín předání výučních listů 21. 6. 2021 od 14:00 hodin 
- ústní závěrečnou zkoušku nekonají žáci, kteří ve školním roce 2020/2021 prospěli 

v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání  
 

Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut. Každému žákovi přidělí téma ředitel školy.  

Pro vykonání praktické závěrečné zkoušky stanovuji nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno 
téma vylosuje. Organizace praktické zkoušky se řídí platnými předpisy, doba trvání v jednom 
dni nejvýše 7 hodin. (1 hod. = 60 min.). Témata se vybírají z IS JZZZ (Informační systém 
Jednotného zadání závěrečné zkoušky). 

 

Hodnocení praktické nebo písemné závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 je 
možné oznámit žákovi ode dne konání této zkoušky do dne oznámení celkového hodnocení. 
Celkové hodnocení se oznámí v den, kdy žák závěrečnou zkoušku ukončí. 

 

Průběh závěrečných zkoušek pro žáky, kteří konají opravnou závěrečnou zkoušku 

- termín opravné písemné závěrečné zkoušky 11. 6. 2021 od 8:00 hodin  
- termín opravné praktické závěrečné zkoušky ve dnech 14. 6. až 18. 6. 2021  
- termín opravné ústní závěrečné zkoušky 21. 6. 2021 od 12:00 hodin  

 

Pro ústní část závěrečné zkoušky stanovuji 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. 
Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při ústní zkoušce nelze 
v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma. Žáci se k opravné 
závěrečné zkoušce musí písemně přihlásit řediteli školy nejméně 1 měsíc před konáním 
závěrečných zkoušek. 

 Třebíči dne 23. 3. 2021                                                                              Ing. Jiří Kurka                                                                                                         
                ředitel školy 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
 
ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE 
 
a) Téma maturitní práce: 
Multifunkční dům Humpolec 
 
b) Termín odevzdání maturitní práce a délka obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní 
komisí: 
- termín odevzdání maturitní práce: 16. 4. 2021 
- délka obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí: min. 15 minut a max. 30 minut 
 
c) Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce: 
Obsah bude zpracován pomocí programu ArchiCAD, Lumion, popř. Sketchup, doplněn vlastními 
kresbami a odevzdán ve formátu A3. 
Součástí architektonické studie bude i řešení veřejného prostranství kolem navrhované stavby. 
Výkresy dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracované v předmětu Konstrukční cvičení, budou 
přiloženy v samostatné složce. 
 
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
 
Seznam dokumentace: 
 
Průvodní a technická zpráva 
Analýzy: 
Dopravní analýza 
Prostorová analýza 
Analýzy terénní, zeleně a oslunění 
Klady a zápory  
Referenční stavby  
4 příklady podobných staveb (inspirace) 
Příklad bude vždy obsahovat název stavby, jméno autora, místo a rok realizace, klady dané stavby. 
Koncept (hlavní myšlenka návrhu) 
Situace širších vztahů     
Situace architektonická     
Půdorysy všech podlaží 1:100 
Řez příčný 1:100 
Řez podélný 1:100 
Pohledy (včetně profilace terénu) 1:100 
Konstrukční schéma 
Návrh interiéru 
Místnost dle konkrétního výběru (komunikační prostor, společný obytný prostor bytu, obývací pokoj, 
ložnice, kuchyně,…) 
Půdorys 
Pohledy 
Vizualizace – 2 snímky 
Vizualizace 
Exteriér - 5 snímků - pohled z úrovně chodce, pohled z úrovně chodce na hlavní vstupní prostor do 
bytů, nadhled 
Interiér - 3 snímky 
Úvaha na téma bydlení v jednom z bytů v navrhovaném bytovém domě 
Fyzický model urbanistický – měřítko bude určeno vedoucím práce 



Fyzický model (karton, balza) – měřítko bude určeno vedoucím práce 
 
d) Kritéria hodnocení maturitní práce: 
 
      1) Obhajoba před maturitní komisí – max. 50 bodů 
Prezentace  
Projev 
Odpovědi na otázky 
Odborné znalosti 
 
      2) Hodnocení oponentem - max. 25 bodů 
 
      3) Hodnocení vedoucím maturitní práce - max. 25 bodů 
Koncept 
Urbanistické řešení 
Architektonické řešení 
Dispoziční řešení 
Konstrukční řešení a použité materiály 
Správnost výkresů architektonické studie 
Interiér 
Model 
Úroveň grafického zpracování 
 
Celkový počet: 100 bodů 
 
Minimální nutný počet pro absolvování: 40 bodů 
 
Počet bodů Známka 
88-100 Výborný 
72-87 Chvalitebný 
56-71 Dobrý 
40-55 Dostatečný 
0-39 Nedostatečný 
 
 
e) Počet vyhotovení maturitní práce:  
Práce bude odevzdána v digitální formě a v jednom vytištěném paré, pokud se vrátí prezenční výuka. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Hodnocení praktické maturitní práce 

 
Studijní obor: Stavebnictví    
Zaměření: Pozemní stavitelství školní rok: 2020/2021 
Třída: S4  termín: jaro 2021 
 

 
1. Hodnocení předmětu Konstrukční cvičení a praxe 
 

Maximální počet bodů 25 

Minimální počet bodů 10 

 
 

2. Hodnocení předmětu Stavební konstrukce – cvičení  
 

Maximální počet bodů 25 

Minimální počet bodů 10 

 
 

3. Celkové hodnocení praktické maturitní práce 
 

Počet bodů Známka 

44–50 Výborný 

36–43 Chvalitebný 

28–35 Dobrý 

20–27 Dostatečný 

0–19 Nedostatečný 

 

Nedosáhne-li student minimálního počtu bodů z dílčích praktických zkoušek, 
je hodnocen známkou nedostatečný. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE 
 

Obor 36-45-M/01  
Technická zařízení budov a energetická náročnost budov 

třída S 4 
 

Školní rok 2020/2021    Termín: jaro 2021 
 

1. Hodnocení předmětu   KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ 

 

Max. počet bodů 30 

Min. počet bodů 12 

 

2. Hodnocení předmětu  REGULACE A MĚŘENÍ 

 

Max. počet bodů 20 

Min. počet bodů 8 

 
3. Celkové hodnocení praktické maturitní práce 
 

Počet bodů Známka 

44-50 Výborný 

36-43 Chvalitebný 

28-35 Dobrý 

20-27 Dostatečný 

0-19 Nedostatečný 

 

Nedosáhne-li student minimálního počtu bodů z dílčích praktických zkoušek, je 
hodnocen známkou nedostatečný. 

 

 

 



Příloha č. 4 

HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE 
 

Obor 33–42–L/51   Dřevařská a nábytkářská výroba,   třída PDV 2 
Školní rok 2020/2021     Termín: jaro 2021 

 

1. Hodnocení předmětu KONSTRUKCE CVIČENÍ 

 

Max. počet bodů 25 

Min. počet bodů  

10 

 

2. Hodnocení předmětu PRAXE 

 

Max. počet bodů 40 

Min. počet bodů  

19 

 
3. Celkové hodnocení praktické maturitní práce 
 

Počet bodů Známka 

58-65 Výborný 

50-57 Chvalitebný 

40-49 Dobrý 

29-39 Dostatečný 

0-28 Nedostatečný 

 

Nedosáhne-li student minimálního počtu bodů z dílčích praktických zkoušek, je 
hodnocen známkou nedostatečný. 

 

 

 



Příloha č. 5 

HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE 
 

Obor 26–41–L/52   Provozní elektrotechnika, třída PDV 2 
Školní rok 2020/2021     Termín: jaro 2021 

 

1. Hodnocení předmětu  ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 

 

Max. počet bodů 30 

Min. počet bodů 10 

 

2. Hodnocení předmětu 

ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ CVIČENÍ, ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ CVIČENÍ, 
TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

 

Max. počet bodů 45 

Min. počet bodů 15 

 
3. Celkové hodnocení praktické maturitní práce 
 

Počet bodů Známka 

63-75 Výborný 

51-62 Chvalitebný 

40-50 Dobrý 

25-39 Dostatečný 

0-24 Nedostatečný 

 

Nedosáhne-li student minimálního počtu bodů z dílčích praktických zkoušek, je 
hodnocen známkou nedostatečný. 

 


