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                                                                                                                    V Prostějově dne 23. října 2020 

 

 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro maturitní období jaro 2021 a 

podzim 2021 ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. 

 

 

V souladu se školními vzdělávacími programy schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

– obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost a Bezpečnostní služby (č. kódu 68-42-M/01 a 68-42-L/51) jsou 

obsahem profilové části maturity následující zkoušky: 

 

Povinné zkoušky: 

 

- Český jazyk a literatura (ČJL) – má dvě části: písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí 

 

- Cizí jazyk (CJ) - má dvě části: písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí 

 

nebo   

 

Matematika (MA) – formou didaktického testu – pouze jako součást společné části maturitní 

zkoušky 

 

- Právo (PR) -  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

 

- Integrovaný záchranný systém (IZS) – formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

 

- Praktická zkouška z odborných předmětů (PrZ) – formou písemné zkoušky z odborných předmětů 

 

Nepovinné zkoušky: 

 

- Sebeobrana (SE) – formou kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební maturitní 

komisí 

 

- Bezpečnostní činnost (BČ) – formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

 

- Kriminalistika (KR) – formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Při hodnocení všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky se postupuje dle Pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků TRIVIS – SŠV Prostějov, s.r.o., (Klasifikační řád), které jsou zpracovány 

v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

v platném znění, přičemž jejich hodnocení se provádí podle klasifikační stupnice: 

 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný 

e) 5 – nedostatečný 

 

 

- Hodnocení zkoušky navrhuje zkoušející daného předmětu, o návrhu hlasují všichni členové zkušební 

maturitní komise. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise. 

- O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce 

přítomen po převážnou dobu konání zkoušky. 

- Při celkovém hodnocení zkoušky známkou 5 – nedostatečně se pořizuje písemný zápis o hlasování 

zkušební komise, který podepisují všichni členové zkušební maturitní komise. 

- 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. 

- Hodnocení zkoušek s výjimkou praktické zkoušky konané písemnou formou oznámí žákovi předseda 

zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal. 

 

 

Specifika praktické zkoušky 

 

Praktickou zkoušku koná žák formou písemného zpracování určených dílčích úkolů z problematiky 

odborných předmětů – práva, integrovaného záchranného systému, bezpečnostní činnosti a kriminalistiky. 

Konkrétní zadání žák volí nejméně ze 4 různých zadání, přičemž každé zadání obsahuje konkrétní případ a 

úkoly, které žák řeší a zpracovává. 

 

- Časový prostor pro vypracování písemné praktické zkoušky činí nejvýše 300 minut. 

- Hodnocení žáka za úroveň splnění dílčích zadání po linii jednotlivých odborných předmětů provádí 

příslušný vyučující daného odborného předmětu.  

- Celkovou známku navrhuje předseda zkušební maturitní komise na poradě po ústní maturitní 

zkoušce z předmětu právo (PR) na základě zohlednění dílčích hodnocení jednotlivých odborných 

předmětů. 

- Aby žák vykonal zkoušku úspěšně, musí úspěšně absolvovat všechny její části. 

- Hodnocení praktické zkoušky oznámí předseda zkušební maturitní komise žákovi při vyhlášení 

výsledků ústní části maturitní zkoušky. 

 

 

       Mgr. Anna Zedníková 

ředitelka TRIVIS – SŠV Prostějov, s.r.o. 

 

 

Podrobněji viz přílohy. 
       

 

 

 

                                                        


