Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová
SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Držitel certifikátu dle ISO 9001

A. Kritéria a způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky
Čtyřletý studijní obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ – denní forma studia
Školní rok 2021/2022
JARNÍ (PODZIMNÍ) TERMÍN
Praktická maturitní zkouška:
má kombinovanou (písemnou a praktickou) podobu a skládá se ze dvou částí:
a) vypracování legendy výseče slavnostní tabule pro 2 osoby (na vylosované téma)
b) vlastní praktické prostření výseče slavnostní tabule pro 2 osoby a obhajoba tématu
Hodnotiteli jsou vyučující odborných předmětů (TOS a zástupkyně ŘŠ pro odborný výcvik), kteří
přidělují body podle úplnosti odpovědí, odbornosti a kompetencí žáků v dané oblasti, podle
praktických znalostí a dovedností vzhledem k zadané problematice, přihlíží se i k jazykové úrovni
odpovědí a srozumitelnosti vyjadřování.
Kritéria hodnocení viz příloha č. 1, tabulka obsahuje maximální počet bodů, který lze získat
z jednotlivých částí (oblastí/sekcí) a převod celkového počtu dosažených bodů na klasifikaci
(známku).



Podrobné hodnocení každého žáka je součástí jeho praktické maturitní zkoušky
U žáků s PUP jsou zohledněna doporučení ŠPC (PPP) – podle části doporučení týkající
se písemné práce

B. Kritéria a způsob hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky
Profilová část ústní maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek:
a) Obhajoba maturitní práce (žáci si vybírají, popř. zvolí témata MP do konce listopadu
2021 a práci k hodnocení odevzdávají do konce března – začátku dubna 2022) *.
O výsledné známce rozhodne Zkušební komise pro maturitní zkoušky na základě posudků
vedoucího a oponenta maturitní práce, na základě úrovně obhajoby práce, na základě odpovědí
na doplňující otázky a s přihlédnutím na prezentaci práce v PowerPointu v úvodu obhajoby.
Bodové hodnocení a kritéria hodnocení (posuzování) maturitní práce viz příloha č. 2.
b) Zkouška z odborných předmětů – jedná se o 20 témat z oblasti Hotelového provozu a
hotelnictví, Ekonomiky a účetnictví, Marketingu a managementu a Cestovního ruchu
* Pokud žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu, nebude připuštěn k její obhajobě v jarním
termínu, bude ji obhajovat až v termínu opravném, ke kterému se přihlásí v červnu 2021.
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Způsob hodnocení:


stupeň 1 (výborný) – žák/yně mluví samostatně téměř bez chyb v návazných souvislostech
a s využitím mezipředmětových vztahu, bez pomocných otázek vedoucí ke správné
odpovědi, odpovědi na doplňující otázky umí logicky zdůvodnit, získané vědomosti dokáže
aplikovat v praxi



stupeň 2 (chvalitebný) – žák/yně hovoří samostatně s nepatrnými chybami, pomocné
otázky zodpovídá správně, na doplňující otázky zná správnou odpověď, s menšími
nedostatky dokáže uvést praktické příklady, danou problematiku chápe v širších
souvislostech



stupeň 3 (dobrý) – žák/yně hovoří nesamostatně k danému tématu a s chybami, pomocné
otázky zodpovídá téměř správně, doplňující otázky zodpoví neúplně, nedokáže dostatečně
obhájit své vědomosti, s pomocí odvodí praktické příklady



stupeň 4 (dostatečný) – žák/yně nehovoří samostatně, musí být dotazován, pomocné otázky
řeší s obtížemi, na doplňující otázky reaguje s problémy, vyhýbá se přímým odpovědím,
unikají mu souvislosti mezi jednotlivými předměty



stupeň 5 (nedostatečný) – žák/yně není schopen/schopna samostatně komunikovat,
odpovídá s hrubými chybami, na pomoc učitele nereaguje, doplňující otázky zodpovídá
s hrubými chybami, není schopen/schopna odvodit využití daného jevu v praxi, neorientuje
se v souvislostech

Způsob hodnocení vyhotovili:

Mgr. Capák, Ing. Florianová, Mgr. Carva,
Ing. Valentová, pí Picková

Navrženo a doporučeno ředitelem školy Mgr. Liborem Capákem

V Pelhřimově dne 7. března 2022

________________________________
Podpis ředitele školy

Kritéria a způsob hodnocení byly schváleny předmětovou komisí pro odborné předměty.
Kritéria a způsob hodnocení byly schváleny zkušební komisí pro MZ:
V Pelhřimově dne 23. května 2022
_____________________________________
Podpis předsedy/kyně maturitní komise
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