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Stanovení povinných profilových zkoušek 

Elektronika (ústní zkouška) 

Sdělovací technika (ústní zkouška)  

Praktická zkouška (zkouška na odborném výcviku)  

Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška) 

Anglický jazyk (písemná práce, ústní zkouška) - pro ty studenty, kteří si zvolí ve společné části AJ 

 

 

Stanovení kritérií profilových zkoušek 
Předměty: Elektronika, Sdělovací technika  
 

Žáci prokazují znalosti standardním způsobem a klasifikace odpovídá stupnici hodnocení při 

výuce podle následující klasifikační stupnice: 
Výborný = žák ovládá výborně látku, zná detaily problematiky, chápe souvislosti mezi jednotlivými jevy 

a dokáže je vysvětlit; 
 

Chvalitebný = žák ovládá dobře látku, zná s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti 

mezi jevy a dokáže je vysvětlit; 
 

Dobrý = žák ovládá látku částečně, zná některé detaily problematiky, byť s možnými chybami, chápe 

přiměřeně souvislosti mezi jednotlivými jevy, ale nedokáže je důsledně vysvětlit; 
 

Dostatečný = žák látku příliš neovládá, dopouští se chyb, někdy i zásadního charakteru, podstatu 

problému chápe jen rámcově a není si vědom souvislostí a řady detailů; 
 

Nedostatečný = žák látku neovládá 
 

 

Předmět: Praktická zkouška (zkouška na odborném výcviku) 
 

Žák koná maturitní práci na zadané téma. 

      Kritéria hodnocení a počet bodů:                                  Známky podle bodů: 
 

 Počet bodů 

Návrh plošného spoje 1 - 10 

Rozmístění součástek 1 - 5 

Pájení na plošném spoji 1 - 10 

BOZP při práci 1 - 10 

Celková funkce 45 

Design 1 - 10 

Pořádek na pracovišti 1 - 10 

 
Počet bodů Známka 

100 – 91 1 

90 – 81 2 

80 – 71 3 

70 – 61 4 

60 - 0 5 

 

 
Předměty: Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška) 

                  Anglický jazyk (písemná práce, ústní zkouška) 
 

Kritéria písemné práce i ústní zkoušky jsou součástí samostatné přílohy, zvlášť pro každý 

z předmětů. Soubory „MZ z ČJL, kritéria PP a ÚZ …“ + „MZ z AJ, kritéria PP a ÚZ …“. 

 

 

V Praze dne 1.9.2022 

Karel Dvořák, v.r. 

Ředitel školy 


