
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

Kritéria ústních zkoušek, písemné zkoušky a obhajoby maturitní práce 

v profilových zkouškách maturitní zkoušky 
 
Čj.: 3003lš21                                                V Jevíčku 10. 1. 2021 
 

V souladu s ustanovením se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel Gymnázia v Jevíčku kritéria ústních zkoušek a obhajoby 

maturitní práce v profilových zkouškách maturitní zkoušky pro obory 79-41-K/41 Gymnázium a 78-42-
M/06 Kombinované lyceum  ve školním roce 2020/2021. 

Profilová část maturitní zkoušky: 
Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se koná formou ústní zkoušky, zkouška z matematiky 
a deskriptivní geometrie a technického kreslení se konají písemnou formou, ostatní zkoušky v profilové 

části se konají ústní formou. Jedna z povinných zkoušek oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum musí 
být konána formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. 
 

Profilová část maturitní zkoušky – ústní zkoušky: 

Profilová ústní maturitní zkouška je hodnocena následujícími klasifikačními stupni: 

1 – výborně 
2 – chvalitebně 
3 – dobře 

4 – dostatečně 

5 – nedostatečně (neprospěl – pokud je žák hodnocen stupněm nedostatečně, vykonal danou zkoušku, 
nebo její část neúspěšně a musí danou zkoušku nebo její část opakovat)  
 

Profilová část maturitní zkoušky – obhajoba maturitní práce: 

Jedna z povinných zkoušek oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum musí být konána formou maturitní 

práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Celkové hodnocení obhajoby maturitní práce se 
může od návrhu hodnocení vedoucího práce a oponenta lišit pouze o 1 stupeň. Obhajoba maturitní práce 

je hodnocena následujícími klasifikačními stupni: 
1 – výborně 

2 – chvalitebně 

3 – dobře 
4 – dostatečně 
5 – nedostatečně (neprospěl – pokud je žák hodnocen stupněm nedostatečně, vykonal danou zkoušku, 

nebo její část neúspěšně a musí danou zkoušku nebo její část opakovat)  
 
Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška: 
Matematika a matematika a její aplikace, Deskriptivní geometrie a technické kreslení: 

100% - 90%  - výborně 
89% - 75% - chvalitebně 
74% - 50% - dobře 
49% - 30% - dostatečně 
29% - 0%  - nedostatečně (neprospěl – pokud je žák hodnocen stupněm nedostatečně, vykonal danou 

zkoušku, nebo její část neúspěšně a musí danou zkoušku nebo její část opakovat) 
 
 



Termíny profilové části maturitních zkoušek – písemné práce 

 

Profilová část   

písemná zkouška z matematiky a aplikované matematiky 12. 5. 2021 

písemná zkouška z deskriptivy a technického kreslení 18. 5. 2021 

ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací 1. – 8. 6. 2021 

 

 
 

 

Mgr. Lucie Škvařilová 
ředitelka gymnázia 


