
Kritéria  pro  jednotlivé  klasifikační  stupně 

 

CHEMIE 

 

Stupeň 1  (výborný) 

Žák  ovládá  požadované  poznatky,  fakta,  pojmy,  definice, chemické vzorce, chemické 

rovnice  uceleně a  přesně  chápe  vztahy  mezi  nimi.  Samostatně  a  tvořivě  uplatňuje  

osvojené  poznatky  a  dovednosti  při  řešení  teoretických  a praktických  úkolů.  Myslí  

logicky  správně,  jeho  ústní  i  písemný  projev  je  správný,  přesný,  výstižný.     Výsledky  

jeho  činnosti  jsou  kvalitní. Je  schopen  samostatně  studovat  vhodné  texty obsahující 

informace o chemických látkách a chemických procesech. Správně používá  odbornou 

terminologii. 

 

 

Stupeň  2   (chvalitebný) 

Žák  ovládá  požadované  poznatky,  fakta,  pojmy,  definice, chemické vzorce a chemické 

rovnice v podstatě  přesně  a  úplně.  Samostatně  a  produktivně,  nebo  s menšími  podněty 

učitele  uplatňuje  osvojené  poznatky  a   dovednosti  při  řešení  teoretických  a  praktických  

úkolů.  Myslí  správně,  v jeho  myšlení  se   projevuje  logika  a  tvořivost.  Ústní  a  písemný  

projev  mívá  menší  nedostatky  ve  správnosti,  přesnosti  a  výstižnosti.  Kvalita  výsledků  

jeho  činnosti  je  zpravidla  bez  podstatných  nedostatků.    Je  schopen  samostatně  nebo   

s  menší  pomocí  studovat  vhodné  texty obsahující informace o chemických látkách a 

chemických procesech. Správně  používá   odbornou terminologii. 

 

 

Stupeň  3   (dobrý) 

Žák  má  v  ucelenosti,  přesnosti  a  úplnosti  osvojení  požadovaných  poznatků,  faktů,  

pojmů,  definic, chemických vzorců a chemických rovnic nepodstatné  mezery.  Při  

vykonávání  požadovaných  intelektuálních  a    praktických   činností  projevuje  nedostatky.  

Podstatnější  nepřesnosti  a chyby  dovede  s pomocí  učitele  korigovat.   V uplatňování  

osvojených   poznatků  a  dovedností  při  řešení  teoretických  a  praktických    úkolů  se   

dopouští  chyb.  Jeho  myšlení  je  vcelku  správné,  ale  málo  tvořivé,  v jeho  logice  se  

vyskytují  chyby.  V ústním  a  písemném  projevu  má   nedostatky  ve  správnosti, přesnosti  

a  výstižnosti.   

V kvalitě  výsledků  jeho   činnosti  se  projevují  častěji    nedostatky.  . V odborné 

terminologii se dopouští drobných chyb. 

 

 



Stupeň 4   (dostatečný) 

Žák  má  v ucelenosti,  přesnosti  a  úplnosti  osvojení  požadovaných  poznatků  závažné  

mezery.  Při  provádění  požadovaných   intelektuálních  a  praktických  činností  je  málo  

pohotový  a  má  větší  nedostatky.  V uplatňování  osvojených  poznatků  a  dovedností  při  

řešení  teoretických  a  praktických   úkolů  se  vyskytují   závažné  chyby,  myšlení  není  

tvořivé.   Jeho  ústní    a  písemný  projev  má   vážné  nedostatky  ve  správnosti,  přesnosti  a  

výstižnosti.    Závažné  chyby  dovede  žák  s pomocí  učitele  opravit.  Při  samostatném  

studiu  má  velké  těžkosti. V odborné terminologii se dopouští  závažnějších  chyb. 

 

 

Stupeň  5  (nedostatečný) 

Žák  si  požadované  poznatky  neosvojil  uceleně,  přesně  a  úplně,  má  v nich  závažné  a  

značné  mezery.  Jeho  dovednost  vykonávat  požadované  intelektuální  a  praktické  činnosti  

má  velmi  podstatné  nedostatky.   V uplatňování  osvojených  vědomostí  a  dovedností  při  

řešení  teoretických  a  praktických  úkolů  se  vyskytují  velmi  závažné  chyby.  Při  výkladu  

a  hodnocení  jevů  a  zákonitostí  nedovede  své  vědomosti  uplatnit ani  s podněty  učitele.  

Neprojevuje  samostatnost  v myšlení,  vyskytují  se   u něho  logické  nedostatky.   

V ústním  a  písemném  projevu  má  závažné  nedostatky  ve  správnosti,  přesnosti  a  

výstižnosti.  Kvalita  výsledků  jeho  činnosti   má   vážné  nedostatky  a  chyby  nedovede  

opravit  ani  s pomocí  učitele. Odbornou terminologii nezná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážený průměr známek Vážený průměr známek zohledňuje při klasifikaci váhu jednotlivých 

známek.  

Vážený průměr se počítá podle následujícího vzorce: (známka × váha známky + známka × 

váha známky + .. + známka × váha známky) / součet vah 

 

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

maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 

54/2011 Sb., vyhláškyč. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., 

vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb. vyhlášky č. 

243/2017 Sb. 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 

§ 24 

  

 

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky 

nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a 

nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy 

zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek 

profilové části.  

 

(2) 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.  

 

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

všechny části dané zkoušky.  

 

(4) 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.  

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího 



jazyka zkouškou podle § 19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně 

prospěchu slovo „nahrazeno“.  

 

(5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi 

předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část 

konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební 

maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná 

zkouška a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda 

zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.  

 

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

odstavci 4 písm. a) až d). 

 

 

§ 25 

 

(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část 

zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.  

 

(2) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by 

byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných 

důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební 

maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož 

zkušebního období.  

 

(3) Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru 

prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek ve škole. 

 

Projednáno předmětovou komisí dne 15.11.2017       

 

V Novém Jičíně: 25.1.2018 

       

 

PhDr. Renata Važanská 

              ředitelka školy 

 


