STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OBCHODU A SLUŽEB, CHRUDIM, ČÁSLAVSKÁ 205

NÁVRH ZPŮSOBU HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (o ukončování studia na SŠ) ve znění pozdějších předpisů.

Obor: 65-41-L/01 Gastronomie

Profilová část MZ
Zkouška je kombinací dvou forem maturitní zkoušky
a) maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
b) praktická zkouška.
a) Kritéria pro hodnocení maturitní práce:
1. Odborná úroveň dokumentace k hostině
2. Odborná úroveň prezentace hotelových služeb
3. Formální zpracování, grafická úprava, jazyková a stylistická úroveň dokumentace k hostině
4. Formální zpracování, grafická úprava, jazyková a stylistická úprava prezentace hotelových služeb
Tabulka maximálního bodového hodnocení maturitní práce

b) Praktická zkouška proběhne formou přípravy a realizace slavnostní hostiny. Praktická zkouška bude konána společně více
žáky, žáci budou vždy hodnoceni jednotlivě.
Kritéria pro hodnocení praktické zkoušky
Příprava slavnostní hostiny – max. 50 bodů
Realizace slavnostní hostiny – max. 50 bodů

Celkem max. 100 bodů.

Celkové hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů
Každá část praktické zkoušky z odborných předmětů je hodnocena samostatně. Žák je hodnocen klasifikačním stupněm dle
bodové škály:
100 – 86 bodů ... výborný 85 – 71 bodů … chvalitebný 70 – 56 bodů ... dobrý
55 – 41 bodů …. dostatečný 40 bodů a méně …. nedostatečný.
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části zkoušky. Celkové hodnocení praktické zkoušky z odborných
předmětů je dáno aritmetickým průměrem klasifikace části A a části B zkoušky. Výsledný průměr se zaokrouhlí podle
matematických pravidel.

Ekonomické předměty, Teoretická zkouška z odborných předmětů, Matematika, Cizí jazyk
Zkoušky jsou ústní, pro každou zkoušku je zveřejněno 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno losuje. Komise MZ hodnotí obsahovou i
formální úroveň osvojených poznatků a dovedností, vyjádří ji klasifikačním stupněm.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OBCHODU A SLUŽEB, CHRUDIM, ČÁSLAVSKÁ 205
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Praktická zkouška z odborných předmětů
Zkouška obsahuje 2 dílčí části. Část a jsou odborné okruhy z informatiky – IKT - (kancelářský software, grafika, programování),
část b ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví).
Návrh hodnocení částí a i b se spočte aritmetickým průměrem z hodnocení jednotlivých okruhů z informatiky a ekonomických
předmětů. Zaokrouhluje se podle standardních matematických pravidel. Návrh výsledného hodnocení se spočte váženým
aritmetickým průměrem z hodnocení částí a, b. Váha je dána příslušným koeficientem (viz tabulka hodnocení). Žák vykoná
zkoušku úspěšně, pokud bude hodnocení obou částí (a i b) alespoň dostatečné.
Tabulka hodnocení:
části
a – odborné okruhy z informatiky
b – ekonomické předměty

Hodnocení (bodová škála)

Dílčí část
MS Office (Word,
Excel, PowerPoint,
Access)

IKT

koeficient
2
1

Grafika
(CorelDRAW,
progeCAD, úprava
fotografií)
Programování
(.NET, HTML, CSS,
PHP, SQL, JAVA)

Word: 0 – 20 b.
Excel: 0 – 20 b.
Power Point: 0 – 20 b.
Access: 0 – 20 b.
CELKEM max. 80 bodů
CorelDRAW: 0 – 20 b.
progeCAD: 0 – 20 b.
CELKEM max. 40 bodů

CELKEM max. 80 bodů

Způsob konání

Zkouška se koná
v počítačové
učebně, doba trvání
je nejdéle 300
minut, pro žáky
s SPUO je
bodová škála hodnocení
individuálně
1
200 - 171
stanovena.
2
170 - 141
Zkouška se koná
3
140 - 111
v počítačové
4
110 - 81
učebně, doba trvání
5
je nejdéle 300
0 - 80
minut, pro žáky
s SPUO je
individuálně
stanovena.
Body z jednotlivých částí
zkoušky IKT se sečtou, žák
je hodnocen podle počtu
dosažených bodů
klasifikačním stupněm:

bodová škála hodnocení
37-40

Účetnictví - souvislý
příklad

33-36
22-32
16-21

Ekonomické
předměty

0-15

1
2
3
4
5

bodová škála hodnocení

Ekonomika ekonomické
výpočty

37-40
33-36
22-32
16-21
0-15

1
2
3
4
5

Zkouška se koná
v běžné učebně po
dobu nejdéle 120
minut, pro žáky
s SPUO je
individuálně
stanovena.

Ekonomické předměty, Teoretická zkouška z odborných předmětů, Matematika, Cizí jazyk
Zkoušky jsou ústní, pro každou zkoušku je zveřejněno 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno losuje. Komise MZ hodnotí obsahovou i
formální úroveň osvojených poznatků a dovedností, vyjádří ji klasifikačním stupněm.
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Obor: 64-41-L/51 Podnikání

Praktická zkouška z odborných předmětů – ekonomické předměty

Zkouška obsahuje 2 dílčí části. Část a jsou odborné okruhy z ekonomiky - (ekonomické výpočty), část b účetnictví (příklady).
Návrh hodnocení částí a i b se spočte aritmetickým průměrem z hodnocení jednotlivých okruhů z ekonomiky a účetnictví.
Zaokrouhluje se podle standardních matematických pravidel. Návrh výsledného hodnocení se spočte váženým aritmetickým
průměrem z hodnocení částí a, b. Váha je dána příslušným koeficientem (viz tabulka hodnocení).
Tabulka hodnocení:
části
a – ekonomika
b – účetnictví

koeficient
1
2
Hodnocení (bodová škála)

Dílčí část

Způsob konání

bodová škála hodnocení
40-37

Ekonomika

36-33
32-22
21-16

PZ
z odborných
předmětů

15-0

1
2
3
4
5

bodová škála hodnocení
100-90

Účetnictví

89-80
79-55
54-40
39-0

1
2
3
4
5

Zkouška se koná
v běžné učebně, doba
trvání je nejdéle 300
minut, pro žáky
s SPUO je
individuálně
stanovena.

Ekonomické předměty, Teoretická zkouška z odborných předmětů, Matematika, Cizí jazyk
Zkoušky jsou ústní, pro každou zkoušku je zveřejněno 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno losuje. Komise MZ hodnotí obsahovou i
formální úroveň osvojených poznatků a dovedností, vyjádří ji klasifikačním stupněm.

V Chrudimi dne 27. 11. 2018, Jaroslav Kořínek v. r., ředitel školy

