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Střední průmyslová škola 

a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, 

příspěvková organizace 
Jana Palacha 711, 434 01 Most 

 

 

Kritéria pro hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Na základě § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 

pro hodnocení praktické zkoušky pro obor 78-42-M/01 Technické lyceum na školní rok 2020/2021. 

Každý žák je hodnocen z níže uvedených oblastí v úloze známkou, která je procentuálně vyjádřena 

a poté se vypočte výsledná známka za celou práci. 

Měření: 10 bodů = 10 % 

Modelování: 20 bodů = 20 % 

Vytvoření sestavy: 30 bodů = 30 % 

Výkres: 20 bodů = 20 % 

Webová stránka 20 bodů = 20 % 

Hodnocení praktických maturitních zkoušek 

Body % Známka 

100 - 85 100 - 85 1 

84 - 70 84 - 70 2 

69 - 50 69 - 50 3 

49 - 30 49 - 30 4 

29 - 0 29 - 0 5 

Konstruování v Inventoru: 

 přesnost odměření modelů 

 vymodelování komponent – přesnost, metody modelování, volba materiálů, design modelů 

 vytvoření sestavy – vložení komponent, druhy vazeb, pevnost vazeb 

 výkres  - dodržování zásad technického kreslení (umístění obrazů, kótování, …) 

 - funkčnost součásti a montážních celků 

 - volba pozic, kótování hlavních rozměrů, tvorba a vyplnění kusovníku 

Tvorba webové stránky: 

 dodržení předlohy dle dané varianty 

 použití přesných tagů zdrojového kódu 

 parametry formátování 

 bezchybná validace 
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Navrhuje: Ing. Iva Brisudová v. r. – ZŘTV/B 

Schválili: Ing. Ivana Hermannová v. r. – ředitelka školy 

 Ing. Hana Milerská v. r. – předsedkyně zkušební komise 

Seznámeni: Ing. Štěpán Bartoš v. r. – místopředseda zkušební komise 

 Mgr. Helena Adámková v. r. – třídní učitelka 

 Ing. Šárka Martinková v. r. – zkoušející - hodnotitel IKT 

 Ing. Ivana Dušánková v. r. – zkoušející - hodnotitel CAD 


