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KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  
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23-41-M/01 Strojírenství s názvem ŠVP Strojírenství - výpočetní technika 
 
Praktická maturitní zkouška se skládá ze dvou odborných částí: Stavba a provoz strojů, Strojírenská 

technologie. Praktickou zkoušku úspěšně vykoná ten žák, který dosáhne v jednotlivých částech hranice 

úspěšnosti a současně získá dostatečný počet bodů pro celkové hodnocení praktické zkoušky. 

U oborů SVY – je prováděna písemná práce (SPS 300 minut nově), písemná práce (STT 240 minut), 

zkouška je rozložena do dvou dnů. 

Body za SPS jsou uděleny za správný návrh a výpočet strojních součástí a konstrukčních celků. 

Body za STT za výpočty polotovarů, obrobků, nástrojů, měřidel, přípravků, za správné určení řezných 

podmínek, výpočty řezných sil a strojních časů, za správný návrh postupu tepelného zpracování. 
 

 

 

 
Maximální počet bodů 

Hranice úspěšnosti – 

minimální počet bodů 

Stavba a provoz strojů 60 18 

Strojírenská technologie 50 15 

 

Celkové hodnocení praktické maturitní zkoušky 

Počet bodů Hodnocení 

110 - 99 výborný 

98 – 77 chvalitebný 

76 - 55 dobrý 

54 - 33 dostatečný 

32 - 0 nedostatečný 

 

 
 

                          
                  
 
 
Ve Vítkovicích dne: 4. 2. 2021 
Zpracoval: Ing. Irena Biroščáková                                                           
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23-41-M/01 Strojírenství s názvem ŠVP Strojírenství – automobilní technika 
 
Praktická maturitní zkouška se skládá ze čtyř odborných částí: Stavba a provoz strojů, Strojírenská 

technologie, Silniční vozidla a Praxe. Praktickou zkoušku úspěšně vykoná ten žák, který dosáhne 

v jednotlivých částech hranice úspěšnosti a současně získá dostatečný počet bodů pro celkové 

hodnocení praktické zkoušky. 

U oborů SAM – je prováděná písemná práce (SPS 300 minut nově), písemná práce (STT 240 minut, 

test SIV 30 minut a praxe na dílnách (120´), zkouška je rozložena do tří dnů. 

Body za SPS jsou uděleny za správný návrh a výpočet strojních součástí a konstrukčních celků. 

Body za STT za výpočty polotovarů, obrobků, nástrojů, měřidel, přípravků, za správné určení řezných 

podmínek, výpočty řezných sil a strojních časů, za správný návrh postupu tepelného zpracování. 
Body za SIV jsou uděleny za písemný test. Praxe zahrnuje opravu a údržbu silničních vozidel. 

 

 
Maximální počet bodů 

Hranice úspěšnosti – 

minimální počet bodů 

Stavba a provoz strojů 60 18 

Strojírenská technologie 50 15 

Silniční vozidla 12 4 

Praxe 18 5 

 

Celkové hodnocení praktické maturitní zkoušky 

Počet bodů Hodnocení 

140 - 126 výborný 

125  - 108 chvalitebný 

107 - 70 dobrý 

69 - 42 dostatečný 

41 - 0 nedostatečný 

 
                                        
Ve Vítkovicích dne: 4. 2. 2021 
Zpracovala: Ing. Irena Biroščáková                                                           


