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KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 

1) Praktická zkouška z odborných předmětů  

Kritéria hodnocení praktické zkoušky: 

 formulovat odpověď věcně správně v souladu s předpokládanými cíli vzdělávání 

odborných předmětů, především ekonomických 

 aktivně používat odbornou ekonomickou terminologii 

 aplikovat teoretické znalosti na příkladech z podnikové praxe 

 zaúčtovat správně vybrané okruhy účetnictví 

 sestavit správně formálně a obsahově obchodní písemnosti 

 provádět správně základní ekonomické výpočty např. mzdové problematiky, z oblasti 

ocenění majetku při pořízení, opotřebení, vyřazení atd. 

 

 

2) Ústní zkouška z odborných předmětů 

předmět: Ekonomika 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

• formulovat odpověď věcně správně v souladu s předpokládanými cíli vzdělávání  

• charakterizovat odborné ekonomické pojmy  

• používat aktivně ekonomickou terminologii 

• aplikovat znalosti na praktických příkladech 

• provádět základní ekonomické výpočty, např. v oblasti mezd, ocenění majetku atd. 

 

předmět: Účetnictví 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky: 

• formulovat odpověď věcně správně v souladu s předpokládanými cíli vzdělávání 

• zaúčtovat vybrané účetní případy 

• provádět základní ekonomické výpočty např. v oblasti mezd, ocenění majetku atd. 

• porozumět a aktivně užívat odbornou účetní terminologii 

• používat legislativních zdrojů v oblasti účetní a daňové problematiky 
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HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A 

PŘEVOD BODOVÉ HODNOTY VÝSLEDKU ZKOUŠEK NA ZNÁMKY 

 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky  

PŘEVOD PROCENTNÍCH BODŮ NA ZNÁMKU  

4 
DOSTATEČNÝ 

3 
DOBRÝ 

2 
CHVALITEBNÝ 

1  
VÝBORNÝ 

 

40% 

 

40 – 55% 

 

55 – 70% 

 

70 – 85% 

 

85 – 100% 

 

Převod výsledků zkoušek, vyjádřených procentními body, na známku je uveden v tabulce, 

přičemž platí, že: 

• žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek nižší, než je hranice úspěšnosti 

zkoušky; 

• hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro udělení známky 

4 – dostatečný, a její hodnota se do intervalu pro tuto známku započítává;  

• dolní hranice bodových intervalů pro udělení známek 3 – dobrý, 2 - chvalitebný a 1 – 

výborný se do těchto intervalů nezapočítává;  

• horní hranice bodového intervalu pro udělení příslušné známky se do tohoto intervalu 

započítává; 
 

 
 
 
 
 

V Ústí nad Labem 21.března 2018                                          Mgr. Pavel Caitaml- ředitel školy 
 

 


