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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK – JARO 2019
pro školní rok 2018/2019
Název zkoušky
Forma zkoušky

zdravověda
1. profilová zkouška
ústní zkouška

kosmetika a materiály
2. profilová zkouška
ústní zkouška

Obor
Třída
Třídní učitelky

69-41-L/01 Kosmetička (Kosmetické služby)
KO4.A
Ing. Zdena Súkupová

soubor odborných předmětů
3. profilová zkouška
kombinace písemné zkoušky a
praktické zkoušky

Základní charakteristika profilových zkoušek a jejich forem
1. a 2. profilová zkouška jsou zkoušky konané ústní formou.
3. profilová zkouška ze souboru odborných předmětů je kombinací dvou forem:
a) písemná zkouška
b) praktická zkoušky
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části
zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky
v poměru
1 : 2

písemná zkouška : praktická zkouška

Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny
části dané zkoušky.
V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou
nevykonal úspěšně.
Po ukončení praktické zkoušky rozhoduje komise o známce 3. profilové zkoušky.
Ústní zkouška
Stupeň „ výborný“
Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné, souvislé s lineárním
sledem myšlenek, komunikativní strategie jsou používány vhodně, pomoc zkoušejícího není nutná.
Rozsah slovní zásoby a mluvnických prostředků je široký. Slovní zásoba a mluvnické prostředky
jsou téměř vždy použity správně, chyby nebrání porozumění. Projev je plynulý, výslovnost správná,
intonace přirozená.
Stupeň „chvalitebný“
Sdělení odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné, souvislé
s lineárním sledem myšlenek, komunikativní strategie jsou většinou používány vhodně, pomoc
zkoušejícího je ojediněle nutná. Rozsah slovní zásoby a mluvnických prostředků je široký. Slovní
zásoba a mluvnické prostředky jsou většinou použity správně, chyby většinou nebrání porozumění.
Projev je plynulý, výslovnost je většinou správná, intonace většinou přirozená.
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Stupeň „dobrý“
Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné,
většinou je souvislé s lineárním sledem myšlenek, komunikativní strategie jsou většinou používány
vhodně, pomoc zkoušejícího je nutná. Rozsah slovní zásoby a mluvnických prostředků je většinou
široký. Slovní zásoba a mluvnické prostředky jsou většinou použity správně, chyby ojediněle brání
porozumění. Projev je většinou souvislý, výslovnost ojediněle nesprávná, intonace v omezené míře
přirozená.
Stupeň „dostatečný“
Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře
podrobné, není souvislé s lineárním sledem myšlenek, komunikativní strategie nejsou ve větší míře
použity správně, pomoc zkoušejícího ve větší míře nutná. Rozsah slovní zásoby a mluvnických
prostředků je ve větší míře omezený. Slovní zásoba a mluvnické prostředky nejsou ve větší míře
použity správně, chyby ve větší míře brání porozumění. Projev je nesouvislý, výslovnost ve větší
míře nesprávná, intonace většinou nepřirozená.
Stupeň „nedostatečný“
Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Slovní zásoba
a mluvnické prostředky jsou v nedostatečném rozsahu, nejsou použity správně, chyby brání
porozumění sdělení. Projev je nesouvislý, výslovnost brání porozumění sdělení, intonace je
nepřirozená.
Písemná zkouška
Písemná zkouška se skládá ze dvou částí:
- společné části
- volitelné části
Každá část je hodnocena určitým počtem bodů dle níže uvedené hodnotící stupnice.
Volitelní část - varianta č. 1 - 5
Dílčí bodové hodnocení
Společná část
Volitelná část
0 – 60
0 – 40

Celkové bodové hodnocení
0 – 100

Kritéria hodnocení

Celkové bodové hodnocení

Výsledná klasifikace

100 – 88%
87 – 74%
73 – 54%
53 – 41%
40 – 0%

100 – 88
87 – 74
73 – 54
53 – 41
40 – 0

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný
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Praktická zkouška
Praktická zkouška se skládá ze dvou částí:
- společné části
- volitelné části
Každá část je hodnocena určitým počtem bodů dle níže uvedené hodnotící stupnice.
Volitelní část - varianta č. 1 - 3
Dílčí bodové hodnocení
Společná část
Volitelná část
0 – 100
0 – 40

Celkové bodové hodnocení
0 – 140

Kritéria hodnocení

Celkové bodové hodnocení

Výsledná klasifikace

100 – 88%
87 – 74%
73 – 54%
53 – 41%
40 – 0%

140 – 123
122 – 104
103 – 76
75 – 57
56 – 0

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Ve Znojmě dne 30. 1. 2019
Ve Znojmě dne 16. 4. 2019

Navrhl: Hanzal Libor, Mgr.
ředitel školy
Schválili: Vargová Gabriela, Mgr.
předsedkyně zkušební maturitní komise

Pláňková Lucie, Mgr.
místopředsedkyně zkušební maturitní komise
Súkupová Zdena, Ing.
třídní učitelka

členové zkušební maturitní komise
Dohnálková Michaela, Mgr.
Dvořáková Alena, Mgr.
Chovancová Veronika
Mahr Veronika
Nedvědová Veronika, Mgr.
Outratová Čeloudová Monika, Mgr.
Pešková Veronika, Mgr.
Sabová Marcela, Mgr.
Soukupová Alena
Varhaník Karel, PhDr.
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