Střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Volyně, Lidická 135

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky
z odborných předmětů
Veřejnosprávní činnost
Školní rok: 2017/2018
Bodové hodnocení:
A. Písemná elektronická komunikace
Písemná elektronická komunikace
Celkem 13 bodů
1. Úkol
6 bodů
Nevypracovaný úkol
0 bodů
Nesplněné zadání (vypracovaný
0 bodů
jiný typ písemnosti, úprava nebo
obsah textu neodpovídá zadání
písemnosti, použitý nesprávný
předtisk/šablona)
Gramatické chyby v textu
-1 bod
písemnosti
Hrubá chyba v úpravě písemnosti
-1 bod
Hrubá chyba v náležitostech
písemnosti
Chybějící nebo přepsané záhlaví
v šabloně dopisu
Chybějící část textu ze zadání
úkolu
Drobné chyby bez vlivu na obsah
písemnosti
2. Úkol
Nevypracovaný úkol
Nesplněné zadání (vypracovaný
jiný typ písemnosti, úprava nebo
obsah textu neodpovídá zadání
písemnosti, použitý nesprávný
předtisk/šablona)
Gramatické chyby v textu
písemnosti
Hrubá chyba v úpravě písemnosti
Hrubá chyba v náležitostech
písemnosti
Chybějící nebo přepsané záhlaví
v šabloně dopisu
Chybějící část textu ze zadání
úkolu
Drobné chyby bez vlivu na obsah
písemnosti

-1 bod
-1 bod
-1 bod
-0,5 bodu
7 bodů
0 bodů
0 bodů

-1 bod
-1 bod
-1 bod
-1 bod
-1 bod
-0,5 bodu

B. Právo
Právo
3. Úkol

Celkem 25 bodů
- Řešení přestupků
10 bodů
1 příklad
2 body
Chybné označení přestupku
-2 body
Chybné označení příslušného
-2 body
paragrafu, odstavce či písmena
Chybné označení sankce
-2 body
4. Úkol – Vypracování smlouvy dle zadání
15 bodů
Nedodržení zadání smlouvy
-15 bodů
(špatný typ smlouvy, chybí
zákonem stanovené podmínky pro
vznik smlouvy)
Chybí některý ze základních
-15 bodů
znaků smlouvy (smluvní strany,
předmět smlouvy, cena, ostatní
ujednání, závěrečná ujednání)
Chybné smluvní strany (záměna
- 15 bodů
osob FO a PO)
Chybný předmět smlouvy
- 15 bodů
(záměna věci movité a nemovité
atd.)
Chybné členění a úprava
- 2 body
smlouvy
Neúplné údaje o účastnících
- 1 bod
smlouvy - za každý chybějící údaj
Chybějící způsob nabytí
- 1 bod
vlastnického práva převodce
(darovací a kupní smlouva),
chybí termíny (smlouva o dílo)
Nedostatečně označený předmět
-1 bod
smlouvy
Chybí způsob stanovení ceny,
-1 bod
výše a splatnost ceny - za každý
chybějící údaj
U nemovitostí chybí právní
-1 bod
účinky vkladu do katastru a
případné právní a faktické vady
(darovací a kupní smlouva), u
movitých věcí vady (kupní a
darovací smlouva), záruka (kupní
smlouva a smlouva o dílo),
reklamační podmínky – za každý
chybějící údaj
Chybí prohlášení o dobrovolném
-1 bod
uzavření smlouvy, počet
vyhotovení smlouvy, datum – za
každý chybějící údaj
Chybějící podpisy smluvních
-4 body
stran

C. Veřejná správa
Veřejná správa
5. Úkol – Zápis do matriční knihy a vystavení
matričního listu
Zásadní chyba ovlivňující
dokument (špatné písmeno,
přepisování, chybně vyplněné
údaje, chybný zápis oprav,
hlášení)
Dílčí chyba bez vlivu na
dokument (proškrtání, chybné
označení pohlaví, zápis rodného
čísla bez mezer)
Chybějící podpis matrikáře, zápis
správ, hlášení, chybně vyplněná
nebo chybějící čísla zápisu
Vystavení matričního listu
Dílčí chyba bez vlivu na
dokument (Zápis rodného čísla
bez mezer, chybné označení
pohlaví)
Zásadní chyba ovlivňující
dokument (chybně vyplněné
záhlaví – úřad, čísla
neodpovídají matričnímu zápisu)
Chybějící podpis matrikáře nebo
razítko úřadu, chybné
identifikační údaje
6. Úkol Správní rozhodnutí
Chybějící některé ze základních
částí rozhodnutí – záhlaví, výrok,
odůvodnění, poučení, oprávněná
osoba, razítko, podpis
Záhlaví – označení úřadu, číslo
jednací, vyřizuje + telefon +
email, počet stran/příloh, kdy kde
– za každý chybný nebo chybějící
údaj
Rozhodnutí – úřad, odbor
příslušný podle PN na základě
čeho rozhodli a podle PN – za
každý chybný nebo chybějící údaj
Špatná formulace
Odůvodnění – nedostatečné
formulování důvodů pro správní
rozhodnutí ne/povoluje, zakazuje,
nařizuje
Poučení o odvolání – podle které
PN, ke komu prostřednictvím
koho

Celkem 25 bodů
10 bodů
-2 body

-1 bod

0 bodů
5 bodů
-1 bod

-2 body

10 bodů
-10bodu

-0,5bodu

-1 bod

-5 bodů
-1 -3 body

-1-2 body

D. Cizí jazyk
Cizí jazyk
1. Zpracování zadání

Celkem 12 bodů
5 bodů
5 bodů

Charakteristika textu je
dodržena, text je souvislý, má
předepsané náležitosti
Charakteristika textu je většinou
2 body
dodržena, text je většinou
souvislý, má drobné chyby v
předepsaných náležitostech
Charakteristika textu není ve
1 bod
větší míře dodržena, text není
souvislý, má větší chyby v
předepsaných náležitostech
Charakteristika textu není
0 bodů
dodržena, text není souvislý, má
velké chyby v předepsaných
náležitostech
2. Slovní zásoba a pravopis
2 body
Chyby v slovní zásobě a
2 body
pravopise neztěžují porozumění
textu, slovní zásoba je široká a je
téměř vždy použita správně.(0 – 2
chyby).
Chyby v slovní zásobě a
1 bod
pravopise většinou neztěžují
porozumění textu, slovní zásoba
je většinou široká a je většinou
použita správně. (3 – 4 chyby)
Chyby v slovní zásobě a
0 bodů
pravopise ztěžují porozumění
textu, slovní zásoba je omezená a
není použita správně. (5 a více
chyb)
3. Gramatika
5 bodů
Chyby v gramatice neztěžují
4 body
porozumění textu, rozsah
mluvnických prostředků je široký,
mluvnické prostředky jsou téměř
vždy použity správně.(0 – 2
chyby)
Chyby v gramatice většinou
1 bod
neztěžují porozumění textu,
rozsah mluvnických prostředků je
většinou široký, mluvnické
prostředky jsou většinou použity
správně.(3 – 4 chyby)
Chyby v gramatice ve větší míře
2 body
neztěžují porozumění textu,
mluvnické prostředky ve větší
míře použity správně. (5 – 6
chyb)

Chyby v gramatice brání
porozumění textu, mluvnické
prostředky nejsou použity
správně (7 a více chyb)
E. Personalistika
8. Úkol - Vypracování smlouvy dle zadání
Zaměstnavatel
Zaměstnanec
Místo pracovního výkonu
Druh práce
Datum podpisu smlouvy
(Smlouva je neplatná.)
Chybějící nebo chybně uvedená
osoba zaměstnavatele, která je
oprávněna k podpisu smlouvy
Chybějící nebo chybně uvedená
výplata odměny
Chybějící nebo chybně uvedené
BOZP
Chybějící nebo chybně uvedený
souhlas se zpracováním osobních
údajů
Chybná forma zpracování
smlouvy
Drobná chyba, která nemá vliv
na platnost dokumentu
Hrubá chyba (nevhodně zvolený
typ smlouvy, chybně uvedené
místo práce atd.)
F. Technika cestovního ruchu
8. Úkol - Výpočet ceny zájezdu
Chybně uvedené riziko
neobsazenosti
Chybně uvedená celková cena za
ujeté kilometry včetně objížděk
Chybně uvedená celková cena za
ubytování
Chybně uvedená celková cena za
stravování
Chybně uvedená celková cena
pojištění
Chybně uvedená celková cena za
vstupy
Chybně uvedená odměna
průvodce a řidiče/-ů
Chybně uvedená 10% přirážka
CK
Chybně uvedené DPH – 21 %
Chybně uvedený převod kurzu
Poznámka

Záporné body se nezohledňují

0 bodů

13 bodů
0 bodů

-1 bod
-1 bod
-1 bod
-1 bod
-1 bod
-1 bod
-2 body

13 bodů
-2 body
-2 body
-0,5 bodu
-0,5 bodu
-1 bod
-1 bod
-1 bod
-2 body
-1 bod
-1 bod

G. Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
1. Tvorba tabulky
Sestavení tabulky dle zadání
Správné ohraničení tabulky
Vycentrování tabulky na stránce
Provedení výpočtů v tabulce dle
vzorců a funkcí
Formátování tabulky
2. Tvorba grafu
Vytvoření grafu dle zadání
Správný popis os, název grafu,
formát grafu
Legenda, zobrazení dat
3. Všeobecné úkoly
Správné vložení zápatí a záhlaví,
tisk vytvořené tabulky a grafu

Celkový počet bodů

Celkem 12 bodů
7 bodů
2 body
1 bod
1 bod
2 body
1 bod
4 bodů
2 body
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

100

Výsledná známka
100 – 90 bodů
89,5 –80 bodů
79,5 –65 bodů
64,5 –50 bodů
49,5 – 0 bodů

výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

1
2
3
4
5

Ve Volyni dne 11. května 2018
PaedDr. Eva Klasová
ředitelka školy

