
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

nám. K. Sabiny t59ll6,360 01 Karlovy Vary

Zadání a hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení
zkoušek profilové části maturitní zkoušky navrhuje ředitel školy v souladu s § 22 odst. 4 a
§ 24 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 177l2OO9 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů a schvaluje zkušební
maturitní komise takto:

Obor vzděl ání: 64-4I-Ll51 Podnikání

Zkušební období: 2020

Zkouška z předmětů: Ekonomika a podnikání- ústní
účetnictví a daně - ústní
Účetnictví a daně * praktická
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V Karlových Varech dne 11. 5.2O2O

střední oclborná škola stavební
_,. 

Karlovy Vary O
_ příspěvková organrzace

nam. K. Sabiny 159/,16, 360 01 Karlorry Vary

Schválili:členovézkušebnímaturitníkomisedne:..........

__-.->,.--''-_.t---é:_
Navrhl: Mgr. MichalVachovec ,/ '- ,r' )

ředitelškoly /' /

/<
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Příloha č. 1

střední odbomá škola stavební
nám. K. Sabiny 159116,360 01

Karlovy V*y, příspěvkov á ot garizace
Karlovy Vary

Kritéria hodnocení profilové praktické zkoušky z předmětu Účetnict,í
a daně
Obor vzdělání:
Škohí rok:
Třída:

hodnocení:
cásti práce Název úkolu Body

1 počáteční rozvaha 14

2, PříimovY pokladní doklad 5

J. Výdaioqi pokladní doklad 6

4, pokladní kniha 13

5. Odpisování dlouhodobého mai etku 8

6. Výpoěet čisté mzdy u zaměstnanců l3

7. Částky odvedené na zdravotním a sociálním poiištění 2

8. Spotřební daň 8

9. Účtování - předkontace 109

10. Výpočet daňové povinnosti dané z příjmu právnických osob 9

11 konečná rozvaha 13

Celkem 200

64-4l-Ll51Podnikání
201912020
P2

VÝsledné hodnocení - klasifikace:
Známka procentní wiádření Body

výbomÝ 100 - 91 200 -183

chvalitebný 90-80 I82 - I59
dobď 79-6I 158 I22
dostatečný 60-40 12I 80
nedostatečný 39-0 79-0

Navrh': 
ř§i;řu,|},i,'Vachovec , ,,,,"'""':) ,,,','-Ž.-J,Ífurorrrá škola stavební

,,/W,artovy Vary O
,#ťJ;iff [3,]i', 3 i i i1,1],. 
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Předseda matuíitní komise: / / O
/// 

-členové maturitní komise: fl^/ ) ( ,./n //
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íffiw střední odborná škola stavební karlovy vary, příspěvková organízace

nám. K. Sabiny 159116,360 01 Karlovy Vary

kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části Mz_ Ekonomika podniku

Obor vzdělání:
Škohí rok:
Třída:

64-4I-Ll5I Podnikrání
20]1912020
P2

orientace v daném tématu, znalost platné legislativy

@chopnost zodpovězení doplňujících
rozsah znalostí

znalostodbornýchtermínůavyužíváníodbornéterminologie

rétní modelové situace, reakce na

doplňujícíoté4
aplikace teorie - praxe

samostatnost, souvislost, srozumitelnost při ústní komunikaci
jazykový projev

střední odborná škola stavební
Karlovy Vary O

příspěVková organizace
nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlorry Vary

Navrhl: Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy

předseda maturitní } / tl il
'omlse: ťfr"a

členové maturitní komise: fil )Á,/
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Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části MZ - Úč"trri.tní a daně
Obor vzdělání:
Škohí rok:
Třída:

střední odborná
ntím. K. Sabiny

škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organízace
159176,360 01 Karlovy Vary

64-4I-L|5I Podnikaní
20]19l2a20
P2

kritéria hodnoceni obsah hodnocení

odbornost orientace v daném tématu, znalost platné legislatilry

rozsah znalostí
vyčerpání daného tématu a schopnost zodpovézení doplňujících
otánek

terminologie znalost odbomých termínů avyňívéní odbomé terminologie

aplikace teorie - praxe uvedení příkladu zptaxe, konkrétní modelové situace, reakce na
doplňující otázky

jazykový projev samostatnost, souvislost, srozumitelnost při ústní komunikaci

Výsledná známka

Navrhl:
_r""' -)

Mgr. Michal Vachovec "r/ 
,:

ředitel školy ,/

předseda maturitní komise: /,//a
tl 72 l

členové maturitní komise: fl' } U



Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková otgatizace
nám. K. Sabiny 159116,360 01 Karlovy Vary

Příloha č. 2

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušlcy z odborných předmětů
obor vzdělání:
Školní rok:
Třída:

64-4I-Ll5I Podnikání
201912020
P2

Stupeň 1 (výbornflz Žak ovláÁá požadované poznatky, fakta, pojmy definice,
zákonitosti uceleně; přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje svoje
poznatky a dovednosti při řešení teoretických nebo praktických úkolů, při qfkladu
a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zŤetelně se u něj projevuje
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, vystižný.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný): Žak ovládápožadované poznatky, fakta, pojmy, deíinice
a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších
podnětů uěitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevu a zákonitostí. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve sprárrnosti, přesnosti a qištižnosti. Kva]ita v}sledků činnosti je
zpraviďIa bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý): ŽaU má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, deťrnic a zákonitostí nepodstatné mezery.
Při vykonáváni požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje
nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňoviání osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů
podle podnětu učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho
logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě qýsledků jeho činnosti se projevují
častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)z Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
pož,adovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných
intelektuálních a praktických činností má větší nedostatky. V uplatňovtíní
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických i praktických úkolů se
vyskytují závažné chyby. Při r,yrržíviní poznatki pro qýklad a hodnocení jelu je
nesamostatn;ý. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.
Jeho ústní projev má véĚné nedostatky. Závažné chyby dovede žák s pomocí
učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.



Stupeň 5 (nedostatečný): Žalr,sipožadované poznatky neosvojil uceleně, přesně
a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat
požadované intelektuální a praktické ěinnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují velmi závažné nedostatky. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Neprojer,uje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky.
V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita qýsledků jeho činnosti má véůné nedostatky a chyby, které
nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Střední odborná šk*la stave[:ní
Karlovy Vary O

příspěVkcVá organiZace
nám. K, Sabiny 159/16, 360 01 Karlolry Vary

Navrhl: Mgr. Michal Vachovec
ředitel školy

Předseda matrnitní komise: / //Z
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členové maturitní komise: /h )^ 
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