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Kritéria hodnocení a organizace MZ pro školní rok 2022/2023 

studijní obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 

z předmětu: Ekologický předmět 

_________________________________________________________________________________________ 

ZADÁNÍ:  
Student losuje jednu z 25ti otázek vytvořených z okruhů maturitních témat, vycházejících z ŠVP. 
Každé otázka se skládá ze dvou samostatných částí. 

Vylosovaná otázka se ve stejný den zkoušky nesmí opakovat.  
 
HODNOCENÍ:  
 
Žák prokazuje znalost vylosovaného tématu dle požadavků stanovených v ŠVP a v souladu s 
požadavky stanovených školou. Hodnocení je dle standardní pětistupňové škály nastaveno 
následovně:  

Výborně – na příklady žák odpovídá samostatně a správně, reaguje pohotově a správně 
odpovídá na doplňující otázky;  
Chvalitebně – žák odpovídá s mírnými nepřesnostmi, po upozornění nebo navedení, je schopen 
opravy a doplnění;  
Dobře – žák odpovídá z části nepřesně či nesprávně, na základě upozornění je schopen opravy;  
Dostatečně – žák na zadané otázky odpovídá z větší části nesprávně, jeho odpovědi mají značné 
odborné mezery, je schopen na základě upozornění své odpovědi opravit;  
Nedostatečně – žák odpovídá nesprávně, není schopen ani s dopomocí doplňujících otázek 
odpovědi opravit.  
 

Každá otázka se sestává ze dvou částí: a) a b). Část a) se týká předmětu Ekologie a Ochrana 
prostředí, část b) se týká právní přípravy. Oběma částem je věnována polovina času 
vyměřeného pro ústní zkoušení.  
Každá část je hodnocena zvlášť. Výsledná známka je aritmetickým průměrem hodnocení obou 
částí. Pakli-že je hodnocení alespoň jedné části „nedostatečně“ je i výsledná známka 
„nedostatečně“. 
 
POMŮCKY:  
Učební pomůcky: psací potřeby, pracovní listy s obrázky, list papíru opatřený razítkem školy.  
 
PROVEDENÍ:  

Žák si vylosuje číslo zadání a po vyhrazený čas pracuje samostatně na přípravě. Následně 
odpovídá za pomoci své přípravy na otázky za kontroly zkoušejících a dalších členů maturitní 
komise. 
List s přípravou zůstává po vykonání zkoušky zkušební komisi.  
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ZKOUŠEJÍCÍ:  
Zkoušející a přísedící: Zpravidla se jedná o vyučující daných předmětů maturitní zkoušky, 
případně členy maturitní komise  

 
ČAS ZKOUŠKY:  
 
15 minut na (písemnou) přípravu + 15 minut konání ústní zkoušky  

Žáci s PUP mají úpravu podle zákonem stanovených podmínek  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. B. Mansfeldová Schválil: ředitel školy Ing. Michal Ornst 

Dne: 29 9. 2022        …………………………………………… 


