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1. PLATNÉ PŘEDPISY
Uk ončování st udia probíhá podle zá kona č. 561/2004 Sb. o předšk olním,
zák ladn ím, středním, vyšším odbor ném a jiném vzdělávání (šk olsk ý zákon)
v aktuálním zně níadle vyhlášk y č. 177/2009 Sb., o b ližš ích podm ínkách
ukončování vzdě lávání ve středn íc h š kolách maturitní zk oušk ou v ak tuálním
znění.

2. MATURITNÍ TŘÍDY
Maturitní zkouš ku ve školním roce 2018/2019v podzi mním termínu bud ou
absol vovat žáci:
 3. tříd na Školní ulici –4.A, 4.B, 4.C,
 1.tř ídy n a Mor avském náměst í – 4. MS.

Třída

Obor

4. A

23-41-M/01 Stroj íren ství

4. B

16-02-M/01 Průmyslová ekologie

4. C

63-41-M/02 Obchodní akademie

4. MS

23- 45-L/0 1 Mechanik seřizovač

3. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
a) Dílč í zkoušky f ormou didaktického testu:

2. září – 6. září 2019

b) dílčí zkoušky f ormou písemn é práce:

2. září – 6. září 2019

c) dílčí zkoušky úst ní f ormou a obhajobo u maturitní práce před zk ušební k omisí:
viz kapitola č. 5

4. PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH
PŘEDMĚTŮ
Třída
4. C

Obor
63-41-M/02 Obchodní akademie

Datum a předmět
4. 9. 2019 UCE

5. ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Tříd a Obor

Termín konání

4. A

23-41-M/01 Stroj íren ství

4. B

16-02-M/01 Průmyslová ek ologie

4. C

63-41-M/02 Obchodní akademie

Místo konání
učebna 23

4. MS 23-45-L/0 1 Mechanik seřizovač

17. 9. 2019

učebna 23
učebna 31

18. 9. 2019

učebna 256
Mor. nám.

6. ZADÁNÍ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY
T ermín y:


Přípra va prot okolů o písemné maturitní zkoušce
T.: 1 týden před k onán ím zkoušek

POZN.: Školní části pracovn ích listů bud ou ulože ny u předs edy PK CIJ
a u zástupk yně ředit ele, a to v elektronick é podobě. Po ob držení 1., 2. a 4. část í
praco vních
listů
z CZVV
(Centra
pro
zjišťování
výsle dk ů
vzděláván í)
prostřednict vím systému CERTIS předseda (popř. m íst opředs eda PK CIJ )
praco vní list y zkompletuje a př ipraví pro maturitn í zkoušk u.
Za všechna zadání
předmětovýc h komi sí.

a

termín y

z odpoví dají

v yuč ující

a

př eds edo vé

7. PŘÍPRAVA DOKUMENTACE - k ústním zkouškám
profilové a společné části maturitní zkoušky
Soubory následující dokumentace pro stálé členy komise:
-

Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka
Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka
Záznam průběhu ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury
a cizích jazyků
Přehled prospěchu
Harmonogram ústních maturitních zkoušek
Maturitní okruhy z profilových předmětů
Seznam literárních děl žáků pro dílčí zkoušku
T.: 1 týden před zahájením ústních maturitních zkoušek
Z.: třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy

Příprava tiskopisů a protokolů pro praktické zkoušky profilové části maturitních zkoušek:
T.: 1 týden před zahájením praktické části maturitních zkoušek
Z.: zkoušející

8. HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY
Hodnocení každ é zkoušky prof ilové č ásti se pro vád í p odle k lasif ikační stupnice:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný.
Hodnocení všech d ílčích zkoušek je prováděno v soula du s přílohou č. 9. 4
Hodnocení a klasif ikace žáků Př íručky k valit y.
HODNOCENÍ ÚSTNÍ CH ZKOUŠEK
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm klasif ikační st upn ice
uveden ým pod písmenem a) až d).
HODNOCENÍ OBHAJOBY MP PŘED ZKUŠEBNÍ KO MI SÍ
Pro úsp ěšné

vykonán í

matur itní

zkoušky

musí

žák

úspěšně

odprezentovat

maturitn í práci před zkušeb ní komisí.
Kritéria hodno cení obhajoby matur itní pr áce:
1.
2.
3.
4.

Úroveň počítačové prezentace.
Projev žáka.
Dodržení časového limitu.
Zodpovězení dotazů oponentovi a reakce na doplňující otázky členů.

Váha jednot livých hodnocen í:
Kritéria hodnoc ení

Váha známk y v konečném
hodnocení

souhrn 1., 2. a 3. kritéria

50%

4. kritérium

50%

Hodnocení obhajoby MP určuje zkušební maturitn í komis e hlasován ím.

SEZ NAM PO UŽI TÝCH ZKR ATEK:
CJL – česk ý jazyk a lit eratura,
CIZ – cizí jazyk / A – anglický / N – německý / R - rusk ý,
MAT – matematika,
SPS – stavba a pro voz strojů,
STT – strojírenská technologie,
EUS – energ eticky úsporné stavitelst ví,
SZB – st a vby a zařízení bud ov,
OZE – obnovitelné zdroje energie,
EKO – ekonomika,
UCE – účetnict ví,
ODV – odborn ý výcvik,
STR – stroj írenst ví,
DT – didaktick ý test,
PP – písemná prác e,
UZ – ústní zkouška,
PMZ – praktická maturitní zkouška,
MP – maturitní práce,

