STUPNICE HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ
ZKOUŠKY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Obor: Obchodní akademie

Počet bodů

% vyřešených úloh

Známka

80,00 – 69,60

87

1

69,59 – 59,20

74

2

59,19 – 48,00

60

3

47,99 – 36,00

45

4

35,99 a méně

44

5

Praktická maturitní zkouška má dvě části, každá po 120 minutách.
1. část – UPC – maximální počet bodů 40
2. část – INT – maximální počet bodů 30
PEK – maximální počet bodů 10
Celkem 240 minut – maximální počet bodů 80
Podmínkou pro zařazení vypracovaných úloh do celkového hodnocení je
získání minimálně 20 % bodů z každého předmětu praktické maturitní
zkoušky.
Žák musí získat minimálně z
UPC 8 bodů
INT 6 bodů
PEK 2 body.

jméno, třída

Tabulka pro hodnocení prací z písemné a elektronické
komunikace ve šk. roce 2017/18
Věcné chyby

Body (-)

Počet
chyb

Celkem
bodů (-)

nesprávné označení druhu písemnosti
2
záměna pisatele v obsahu písemnosti
2
1
chybný název společnosti v adrese
1
chybné nebo neúplné napsání odvolacích údajů
1
heslovité vyjádření obsahu písemností nevychází ze zadání
1
opakování informací
1
nevhodná stylizace
1
neuvedení příloh nebo podstatné náležitosti
0,5
neuvedení jména a funkce v adrese
0,5
chybí údaj Doporučeně
0,5
chybný formát data
0,5
věc není zvýrazněna tučně, je napsána s tečkou
0,5
jiné chyby …
Pravopisné chyby
1
čárky v souvětích
1
chyba v přivlastňovacím zájmenu a tvaru (Váš, Vaši x Vaší)
1
jiné pravopisné chyby (např. aby jste, s x z, i x í, a x á, i x y)
0,5
chyby v oslovení
0,5
používání podmiňovacího způsobu nebo trpného rodu
0,5
předložky na konci řádku (s, z, v, k , u)
nesprávně napsaný znak, značka měn a jednotek není
0,5
uvedena na stejném řádku
0,5
jiné chyby …
Formální chyby
1
upravené záhlaví předtisku
1
nedodržení předepsané úpravy
0,5
změněné okraje
0,5
neodebraný hypertextový odkaz
0,5
text je nevhodně členěn do odstavců
0,5
nesprávná meziodstavcová mezera
0,5
umístění jména, chybí uvedení funkce
0,5
velikost písma je menší než 10 bodů
0,5
jiné chyby …
Celkový počet mínusových bodů
Celkový počet bodů za práci
Datum a podpis
Bezchybná práce je hodnocena 10 body.
Každá chyba je hodnocena mínusovými body, opakovaná chyba se započítává pouze 1krát.
- 2 až -1 bod = hrubá chyba = 2 drobné chyby (0,5); minimální počet bodů 2

