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Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky navrhuje 

ředitel školy v souladu s § 24 vyhlášky č.  177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Před započetím zkoušky toto hodnocení schvaluje maturitní 

komise. 

Zkoušku vede zkoušející. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní komise bez omezení.  

Hodnocení ústní maturitní zkoušky z Motorových vozidel před zkušební komisí se hodnotí dle klasifikační stupnice: 

a) 1 – výborný:  

žák bezpečně ovládá a rozumí učivu, samostatně a logicky přemýšlí, jeho vyjadřování je přesné a plynulé, bez chyb 

reaguje na doplňující otázky. 

b) 2 – chvalitebný: 

žák učivo samostatně a logicky správně ovládá, jeho odpovědi ale nejsou vždy úplně přesné, může se dopustit 

nepodstatných chyb, jeho vyjadřování není vždy pohotové, na doplňující otázky správně odpovídá.  

c) 3 – dobrý: 

žák má již určité mezery ve znalostech, ale je schopen při pomoci zkoušejícího látku zvládnout, není úplně samostatný, 

dopouští se nepodstatných chyb, které pomocí doplňujících otázek dokáže odstranit. 

d) 4 – dostatečný: 

žák má ve svých znalostech takové mezery, že je schopen na ně navázat jen ve spolupráci se zkoušejícím, je nejistý, 

vyjadřuje se nepřesně, dopouští se nezávažných chyb. 

e) 5 – nedostatečný 

žák má minimální znalosti, neodpovídá správně a úkoly není schopen vyřešit ani s pomocí zkoušejícího, má zásadní a 

hrubé mezery ve znalostech, doplňující otázky není schopen zodpovědět.  

Žák vykoná zkoušku, pokud každou část zkoušky vykoná úspěšně. Při úspěšném vykonání ústní maturitní zkoušky 

z Motorových vozidel je žák hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 

Výsledné hodnocení navrhne maturitní komisi zkoušející.  V případě, že nebude na hodnocení soulad, nechá předseda o 

výsledné známce hlasovat. O hodnocení dle § 36 vyhlášky č.  177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů nehlasuje ten člen zkušební komise, 

který nebyl přítomen po převážnou část doby konání zkoušky.  Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební 

komise.     
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