
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Způsob hodnocení maturitních zkoušek profilové části

maturitní zkoušky

ve školním roce 2017/2018

69-41-L/01  Kosmetické služby

V souladu s § 24, odst. 1 vyhl. č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, navrhuji způsob hodnocení každé zkoušky
a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky: 

1. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. 

2. Pokud se zkouška  skládá z více částí,  vykoná žák zkoušku úspěšně,  pokud úspěšně  vykoná
všechny části dané zkoušky.

3. Praktická maturitní zkouška z Odborného výcviku
7 povinných hodnocených úkonů:

 Posouzení a stanovení diagnózy pleti
 Stanovení správného technologického postupu při ošetření
 Poradenství – domácí ošetření a ošetření v kosmetických salónech
 Praktické provedení komplexního kosmetického ošetření, jehož součástí bude kosmetická

masáž
 Praktické provedení úpravy obočí a řas
 Praktické provedení večerního líčení pro slavnostní příležitost
 Epilace horního rtu

Dálší 2 hodnocené úkony, z nichž si žák vylosuje jeden, který se stane povinným:
 Praktické provedení manikúry a lakování nehtů
 Praktické provedení pedikúry a lakování nehtů

      Každý, z těchto 8 úkonů žáka, je hodnocen dílčí známkou zvlášť podle čtyř kritérií: 
 hygiena a čistota práce 
 technologický postup
 estetika práce a kvalita provedené práce
 dodržení časového limitu

Výsledná  známka  je  pak  dána  aritmetickým  průměrem  těchto  dílčích  známek.  Případné
zaokrouhlení výsledné známky se řídí matematickými pravidly.      

4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
1 - výborný
2 - chvalitebný

      3 - dobrý
      4 - dostatečný

5 – nedostatečný



5. Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu
místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“

6. Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl
z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů
znemožněno  dokončit  některou  zkoušku  nebo  její  část,  může  předseda  zkušební  maturitní
komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období.

7. Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka na návrh členů zkušební komise hlasováním. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. 

8. Žák vykoná zkoušku nebo její část úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 podle odstavce
4.

Schváleno členy zkušební maturitní komise.


