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Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 

 
Třída 4.S 

Obor 36–47–M/01 Stavebnictví se zaměřením na Pozemní stavitelství, Rozpočtování a kalkulace 
staveb, Navrhování interiérů (design) 

 
Konání MZ se řídí platnými právními předpisy – především Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění; 
Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, v platném znění; Opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-1 
ze dne 29. ledna 2021 a Školním řádem – kritéria hodnocení.  
 
Povinné zkoušky profilové části: 
 
Praktická maturitní zkouška se koná formou písemné práce a probíhá ve dvou dnech: 

Úterý 27. 4. 2021 – 180 minut Konstrukce pozemních staveb (100 bodů). Zkouška se koná na PC. 

Čtvrtek 29. 4. 2021 – 120 minut Stavební konstrukce (100 bodů). 

 
Struktura praktické maturitní zkoušky: 

Předmět 
Časová dotace  

(minuty) 

Max. počet bodů 
za danou část 

zkoušky 

Min. počet bodů 
pro úspěšné složení 
dané části zkoušky 

Konstrukce pozemních 
staveb 

180 100 35 

Stavební konstrukce 120 100 35 

 
Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 
Pro úspěšné složení zkoušky musí být zadané konstrukce navrženy tak, že je možné, je v praxi 
realizovat, aniž by byla ohrožena jejich stabilita dalším užíváním objektu. 
Body za obě části se sčítají. Klasifikace praktické části odpovídá následující tabulce. 

 
Hodnocení maturitní zkoušky: 

Hodnocení Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

Body 200 – 180 179 - 150 149 - 110 109 - 70 69 - 0 

 

 
 



 
 
Ústní maturitní zkouška před zkušební maturitní komisí se bude konat v termínu 7. – 9. 6. 2021. 

1) Český jazyk a literatura - nepovinná 

Pro ústní zkoušku si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných 
kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. března 2021, 
pro podzimní období do 30. června 2021. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 
minut. Pro úspěšné hodnocení při práci s uměleckým textem žák musí prokázat dobrou orientaci 
v přečteném díle a základní znalosti o autorovi a literárněhistorickém kontextu. Celkem může žák 
získat 28 bodů, aby u zkoušky uspěl, musí získat minimálně 13 bodů. 

Hodnocení maturitní zkoušky: 

Hodnocení Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

Body 28 - 25 24 - 21 20 – 17 16 – 13 12 - 0 

 
2) Cizí jazyk, pokud si žák zvolil ve společné části zkoušku z cizího jazyka - nepovinná 

Pro ústní zkoušku si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava 
na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Celkem může žák získat 30 bodů, aby u zkoušky 
uspěl, musí získat minimálně 14 bodů. 

Hodnocení maturitní zkoušky: 

Hodnocení Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

Body 30 - 27 26 - 23 22 – 19 18 – 14 13 - 0 

 

3) Odborné předměty: 

Písemná příprava na tuto část zkoušky trvá 15 minut. Samotná ústní zkouška trvá 15 minut. 
Hodnocení je prováděno v souladu s čl. III Kritéria pro hodnocení prospěchu přílohy č. 1 Školního 
řádu. 

1. Konstrukce pozemních staveb (23 témat podle jednotlivých zaměření); 
2. Stavební konstrukce (21 témat). 

 
 

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.   

 


