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Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 
tel.: 257 323 577, 724 526 215, e-mail: sekretar@stredniskoladrtinova.cz 

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 

Právo, Veřejná správa 

Stupeň 1 (výborný)  

- celá práce bez chyb (i gramatických) a v dobré grafické úpravě 

Stupeň 2 (chvalitebný)  

- drobné právní chyby, gramatické chyby 

Stupeň 3 (dobrý)    

- závažnější právní chyby, více gramatických chyb, nedostatky v grafické úpravě 

Stupeň 4 (dostatečný)  

- závažné právní chyby, špatná grafická úprava, nedopsaná práce 

Stupeň 5 (nedostatečný)  

- nepochopení zadání a vypracování právně chybné práce, nevypracování zadání 

Ekonomika, Ekonomika a sociální politika 

Praktická maturitní zkouška z ekonomiky obsahuje 4 příklady, studenti mohou získat  

maximálně 3 body za každý ekonomický příklad. Celkem tedy 12 bodů.  

Stupně klasifikace podle bodového hodnocení: 

12 - 11 bodů výborný 

10 - 9 bodů chvalitebný 

 8 - 7 bodů dobrý 

 6 - 4 bodů dostatečný 

 3 - 0 bodů nedostatečný 

Písemná elektronická komunikace 

Při opravování PMZ studentů vycházíme z aktuální verze normy ČSN 01 6910 (z července 2014). 

Třída 4. A, B, C – vypracovává v rámci předmětu PEK dvě různé písemnosti - obchodní dopis a tabulku 

Třída 4. D – vypracovává v rámci předmětu PEK obchodní dopis 

Za každou hrubou pravopisnou chybu se snižuje známka o jeden stupeň. 

Stupně hodnocení jsou dány následujícími hledisky:  

a) výborný – písemnosti napsané bez chyb a překlepů, formálně vzorně upravené a bezvadné po stránce 

stylistické i jazykové, 

b) chvalitebný – písemnosti, ve kterých jsou jen malé strojopisné, jazykové nebo formální chyby, 

stylizace písemností je sice vhodná, ale méně přesná, 

c) dobrý – písemnosti, ve kterých jsou větší strojopisné a jazykové chyby, odchylky od normalizované 

úpravy jsou nápadné, stylizace nejasná, 

d) dostatečný – písemnosti, ve kterých je mnoho strojopisných a jazykových chyb, nedostatečná formální 

úprava příslušných písemností, 
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e) nedostatečný – písemnosti, ve kterých lze na první pohled rozeznat neznalost formální úpravy 

příslušných písemností, nebo mají tolik chyb, že by se jich v praxi nedalo použít. 

Hodnocení se uvádí na každé písemnosti zvlášť, výsledná známka z předmětu PEK (třídy 4. A, B, C) je 

slovní vyjádření hodnocení z písemností (obchodní dopis, tabulka), která je průměrem jednotlivých částí. 

Sociální péče a služby 

Stupeň 1 (výborný)   

- celá práce bez chyb (i gramatických) a v dobré grafické úpravě 

Stupeň 2 (chvalitebný)    

- drobné právní chyby, gramatické chyby 

Stupeň 3 (dobrý)    

- závažnější právní chyby, více gramatických chyb, nedostatky v grafické úpravě 

Stupeň 4 (dostatečný)    

- závažné právní chyby, špatná grafická úprava, nedopsaná práce 

Stupeň 5 (nedostatečný)   

- nepochopení zadání a vypracování právně chybné práce, nevypracování zadání 

 

 

Celková známka je aritmetickým průměrem jednotlivých známek, ale žádná část nesmí být 

hodnocena stupněm 5 – nedostatečný. 

Pokud je žák z některé části praktické zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný, musí vykonat 

opravnou zkoušku z celé praktické zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. března 2023  PaedDr. Pavla Nedomová 

   ředitelka školy 


