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Zásady pro hodnocení maturitních zkoušek 2019/2020 
 

Obor : Logistické a finanční služby – LOS     (4. L) 
 

1. Státní část MZ - postupuje se dle platného znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

2. Profilová část MZ 

 

            A) Ústní maturitní zkoušky OP I, OP II     

       - Výběr z 20 maturitních témat 

       - Hodnoceno známkou 1 – 5, známku navrhují zkoušející s přísedícím a schvaluje maturitní komise 

            B) Praktická zkouška: 

Zkouška se skládá ze 4 částí. Celkem je možné dosáhnout v součtu všech 4 částí 100 bodů.  

Žák/žákyně složí úspěšně praktickou maturitní zkoušku v případě, že bude dosaženo v součtu všech 4 částí 

minimálně 50 bodů a v každé části minimálně 40 % z maximálního počtu bodů jednotlivé části (viz. bodové 

hodnocení).  

Bodové hodnocení dle částí:   

Část Počet bodů max. Počet bodů min. Část Počet bodů max. Počet bodů min. 

PAB 40 16 ZEM 10 4 

FIF 40 16 LOG 10 4 

 

Obor : Logistické a finanční služby – FIS    (4.F)  
                                                                              

1. Státní část MZ - postupuje se dle platného znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

2. Profilová část MZ 

 

           A) Ústní maturitní zkoušky OP I, OP II     

       - Výběr z 20 maturitních témat 

       - Hodnoceno známkou 1 – 5, známku navrhují zkoušející s přísedícím a schvaluje maturitní komise 

          |B) Praktická zkouška: 

Zkouška se skládá ze 4 částí. Celkem je možné dosáhnout v součtu všech 4 částí 100 bodů.  

Žák/žákyně složí úspěšně praktickou maturitní zkoušku v případě, že bude dosaženo v součtu všech 4 částí 

minimálně 50 bodů a v každé části minimálně 40 % z maximálního počtu bodů jednotlivé části (viz. bodové 

hodnocení).  

Bodové hodnocení dle částí:   

Část Počet bodů max. Počet bodů min. Část Počet bodů max. Počet bodů min. 

PAB 60 24 ZEM 10 4 

LOG 10 4 PŘEP 20 8 

 

Výsledná klasifikace LOS i FIS Hodnocení části Zeměpis LOS i FIS   

100 – 89       =         1                                          ZEM =  celkem 10 bodů (5 bodů ČR, 5 bodů svět) 

  88 - 76 =         2                                                    25 -  22 = 5 bodů (pro svět i ČR) 

  75 – 63       =         3   21 - 18 = 4 body 

  62 – 50       =         4   17 - 14 = 3 body 

méně než 50  =        5   13  -10 = 2 body 

     9 -   0 =  nesplněn limit 

 

 

 



Obor : Provoz a ekonomika dopravy (4.D)                              4 části 
 

                                                                              

1. Státní část MZ 

2. Profilová část MZ 

 

           A) Ústní maturitní zkoušky OP I, OP II     

       - Výběr z 20 maturitních témat 

       - Hodnoceno známkou 1 – 5, známku navrhují zkoušející s přísedícím a schvaluje maturitní komise 

          |B) Praktická zkouška: 

Zkouška se skládá ze 4 částí. Celkem je možné dosáhnout v součtu všech 4 částí 100 bodů.  

Žák/žákyně složí úspěšně praktickou maturitní zkoušku v případě, že bude dosaženo v součtu všech 4 částí 

minimálně 50 bodů a v každé části minimálně 40 % z maximálního počtu bodů jednotlivé části (viz. bodové 

hodnocení).  

 

Bodové hodnocení dle částí:   

Část Počet bodů max. Počet bodů min. Část Počet bodů max. Počet bodů min. 

DAP 30 12 CEL 15 6 

LOG 15 6 FIF 40 16 

 

Výsledná klasifikace DAL 

 100 – 89       =         1 

  88 - 76  =         2 

  75 – 63        =         3 

  62 – 50        =         4 

méně než 50  =         5 

 

 

Zásady pro konání a hodnocení opravných maturitních zkoušek 2019 – 2020 

(podzim 2020-2021) 

 
3. Státní část MZ        - postupuje se dle platného znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

4. Profilová část MZ 

A) Ústní maturitní zkoušky OP I, OP II   

- Žák/ žákyně opakuje ústní maturitní zkoušku, která byla hodnocena známkou 5.  

           |B) Praktická zkouška: 

- Žák/žákyně opakuje pouze tu část praktické maturitní zkoušky, ve které nebylo dosaženo minimálního    

                 počtu bodů v případě, že v předcházejícím termínu zkoušky byla dosažena minimální hranice   

                        úspěšnosti, tj. 50 bodů v součtu všech částí. 

- Žák/ žákyně opakuje celou praktickou maturitní zkoušku, pokud v předcházejícím termínu zkoušky 

nebyla dosažena minimální hranice úspěšnosti, tj. 50 bodů. 

 

Hodnocení opravných maturitních zkoušek bude provedeno v souladu se zásadami pro hodnocení maturitních 

zkoušek v době konání řádného termínu maturitní zkoušky. 
 

 

Ing. Jana Dušejovská – ředitelka školy 
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