
Kritéria
Obor:
Šk. rok:
Třída:

Mz

Tabulka hodnocení
1 26-30b.
2 21, _25 b.

3 16-20b.
4 11-15b.
5 0-10b.

Technické řešení - zahrnuje řešení z hlediska správného a bezporuchového vypracování
konstrukce tak, aby nemohlo docházet ke vzniku trhlin, tepelných mostů, nadměrnému
přetížení nebo průhybu řešených konstrukcí, a dále výpočty a originalitu řešení.
Max. počet bodů za každý výkres je 5 bodů.

Zakreslení podle ČSN - EN - všechny vypracované výkresy musí obsahovat popisové pole,
legendy a tabulky materiálů, popřípadě směrovou růžici, správné zakreslení výplní otvorů,
grafické značení materiálů, kóty a zakreslování v zadaném měřítku.
Max. počet bodů za každý výkres je 5 bodů.

Grafické provedení - patří sem grafická úprava jednotlivých výkresů včetně kót a popisu
technickým písmem.
Max. počet bodů za každý výkres jsou 3 body.

Úplnost provedení - body za úplnost jsou připočítány v případě, že je konkrétní část zadání
vypracovaná kom pletně.
Max. počet bodů za každou čóst praktické MZ je 2 body.

Navrhl: Mgr. MichalVachovec
ředitel školy ,r-;"*e?
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hodnocen í praktické profilové
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Technické řešení 10 bodů
Zakreslenípodle ČSru - rN 10 bodů
Grafické provedení 6 bodů
úplnost provedení 4 bodv
celkem bodů 30 bodů

členové matu ritní komise: ffrt



Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
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Kritéria hodnocení ústní profilové MZ- Pozemní stavitelství
Obor:
Šk. rok:
lrlda:

Navrhl:

kritéria hodnocení obsah hodnocení Dílčí známka

odbornost orientace v daném tématu a aplikace na
konkrétní popis konstrukce nebo
technologie,
dodrženídaného tématu

rozsah znalostí vyčerpání daného tématu a schopnost
zodpovězení doplňuiících otázek

terminologie používání odborných termínů, znalost
významu odborných termínů

grafický projev

jazykový projev

schopnost používání obrázků jako popisného
prostředku, přehlednost a správnost
samostatnost, souvislost, srozumitel nost
popisu konstrukce nebo technologie

výs!edná známka

Stanovení výsled né znám ky
- dílčí kritéria jsou hodnoceny známkou 7 -5 zkoušejícím a přísedícím do

jednoho záznamu
- uýsledná známka se stanovíaritmetickým průměrem s přihlédnutím na

pravidla zaokrouh lování
§třední odborná škola stavební

Mgr. MichalVachovec
ředitel školy

Karlnvy Vary O
příspěvková organizaCe

nám, K §anlny 1591,10 360 Cr,1 KarlolryVary

předseda maturitní komise:

členové maturitní komise:

a2
x/
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Středníodborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

Kritéria
Obor:
šk. rok:
l rlda:

hodnocení ústní profilové MZ - Stavební konstrukce
36-47 -M l O01 Stavitelství
2oL9/2o2o
s4

kritéria hodnocení obsah hodnocení Dílčí známka

odbornost orientace v daném tématu a aplikace na

konkrétní popis konstrukce nebo technologie
po stránce teoretické i výpočtové

rozsah znalostí vyčerpání daného tématu a schopnost
zodpovězení doplň uiících otázek

terminologie používání odborných termínů, znalost
vriznamu odborných termínů

grafický projev

jazykový projev

schopnost používání obrázků jako popisného
prostřed ku, schopnost používání správného
grafického zobrazení
samostatnost, souvislost, srozumitelnost
popisu, konstrukce nebo technologie

výsledná známka

Stanoven í výsled né známky
- dílčí kritéria jsou hodnoceny známkou í - 5 zkoušejícím a přísedícím do

jednoho záznamu
- výsledná známka se stanoví aritmetickým průměrem z dílčích známek

s přihlédnutím na pravidla zaokrouhlování

Navrhl:

ll /o,.--l /{ i'e' 
-(?Členové maturitní komise: z1.__-_-_.=_*_

Mgr. Michal
ředitel Školy

ft.

§třední *rJborná ňko|a siavebrrí
Karlovy Vary O

při§pěVkoVá OiganiZace
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