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Způsob hodnocení jednotlivých částí profilové zkoušky a způsob stanovení 
výsledného hodnocení celé profilové zkoušky 

 
1. Základní informace 

Název školy: Gymnázium,  Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc 

IZO: 000 601 799 

Právnická osoba:  Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 

Identifikátor právnické osoby: 600 016 927 

IČ: 00 601 799 

Právní forma: příspěvková organizace 

Adresa: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc 

Zástupce statutárního orgánu:  PhDr. Karel Goš, ředitel gymnázia 

Obor vzdělání: 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce  

Školní  rok: 2018/2019  

Třída:  VI.B6 

 
 
 
 
2. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky – předmět biologie 

 
Na hodnocení se musejí shodnout dva vyučující předmětu. 
 
 
Způsob hodnocení písemné části zkoušky  

Písemná část představuje 60% celkové známky. Písemná část má tři sekce a čtyři části. 
 SECTION I -  Multiple choice questions (15 bodů), Short answer questions (50 bodů) 

 SECTION II – Long answer questions – structured questions (10 bodů) 

 SECTION III – Essay – výběr ze 4 esejů (25 bodů) 
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Celkové hodnocení písemné zkoušky se provede podle následující tabulky: 

Hodnocení písemné části procentuální úspěšnost 

výborný více než 85 – 100 

chvalitebný více než 68 – 84 

dobrý více než 50 – 67 

dostatečný více než 34 – 49 

nedostatečný 0 – 33 

 
Způsob hodnocení ústní části zkoušky  

Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, který je součástí platného školního 
řádu. 

hodnocení stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a uvádí správné souvislosti. Je pohotový, samostatný, výstižný, myslí 
logicky, grafický projev je přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, s menšími nepřesnostmi, uvádí správné souvislosti. Je pohotový a 
výstižný, někdy s menšími podněty učitele. Myslí logicky, grafický projev je 
přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a teorií nepodstatné chyby, které za pomoci učitele dovede korigovat. 
Jeho myšlení je v podstatě správné, ale málo tvořivé, v jeho logice jsou občas 
nedostatky. V některých situacích hledá hůře správné souvislosti, reaguje 
pomaleji. 

dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a zákonitostí závažné nedostatky, které za pomoci učitele koriguje 
méně pohotově. Jeho výstup je nesamostatný, má vážné nedostatky v logice.  

nedostatečný Žák si požadované poznatky, pojmy a definice neosvojil uceleně, přesně a 
úplně, má v nich podstatné mezery. Nemyslí samostatně a logicky, závažné 
chyby a nedostatky není schopen opravit ani za pomoci učitele. 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
 
Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška má váhu 40% výsledného 
hodnocení. 
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3. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky – předmět chemie 
 

Způsob hodnocení písemné části zkoušky (Na hodnocení se musejí shodnout dva vyučující 
předmětu) 

Písemná část představuje 60% celkové známky. Písemná část má tři sekce a šest částí. 
 SECTION I - Multiple choice questions (20 bodů) 
 SECTION II – Short answer questions (30bodů) – Analytical Chemistry, Physical Chemistry, 

Biochemistry 
 SECTION III – Long answer questions (50 bodů) – Inorganic Chemistry, Organic Chemistry 

Hodnocení písemné části procentuální úspěšnost 
výborný více než 85 – 100 
chvalitebný více než 68 – 84 
dobrý více než 50 – 67 
dostatečný více než 34 – 49 
nedostatečný 0 – 33 

 
Způsob hodnocení ústní části zkoušky  

Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, který je součástí platného školního 
řádu. 

hodnocení stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a uvádí správné souvislosti. Je pohotový, samostatný, výstižný, myslí 
logicky, grafický projev je přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, s menšími nepřesnostmi, uvádí správné souvislosti. Je pohotový a 
výstižný, někdy s menšími podněty učitele. Myslí logicky, grafický projev je 
přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a teorií nepodstatné chyby, které za pomoci učitele dovede korigovat. 
Jeho myšlení je v podstatě správné, ale málo tvořivé, v jeho logice jsou občas 
nedostatky. V některých situacích hledá hůře správné souvislosti, reaguje 
pomaleji. 

dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a zákonitostí závažné nedostatky, které za pomoci učitele koriguje 
méně pohotově. Jeho výstup je nesamostatný, má vážné nedostatky v logice.  

nedostatečný Žák si požadované poznatky, pojmy a definice neosvojil uceleně, přesně a 
úplně, má v nich podstatné mezery. Nemyslí samostatně a logicky, závažné 
chyby a nedostatky není schopen opravit ani za pomoci učitele. 
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Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
 
Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška má váhu 40% výsledného 
hodnocení. 
 
 

4. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky – předmět fyzika 
 

Způsob hodnocení písemné části zkoušky  
 
Písemná zkouška má tři části. První částí je dvacet otázek Multiple Choice Questions, kde za 
každou správně zodpovězenou otázku získá žák 1 bod, celkem nejvýše 20 bodů. Druhou částí 
jsou Short Questions – úlohy z různých oblastí fyziky, dohromady za 40 bodů. Třetí částí je 
Long Question – žák si vybere jeden ze tří nabízených problémů, za který může získat 
maximálně 20 bodů. Provedeme přepočet na procentuální úspěšnost, 80 bodů = 100%. Na 
hodnocení se musejí shodnout dva vyučující předmětu. 
 

hodnocení procentuální úspěšnost 
výborný více než 80 – 100 
chvalitebný více než 65 – 80 
dobrý více než 50 – 65 
dostatečný více než 33 – 50 
nedostatečný 0 – 33 

 
 
 

Způsob hodnocení ústní části zkoušky  

Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, který je součástí platného školního 
řádu. 

hodnocení stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a uvádí správné souvislosti. Je pohotový, samostatný, výstižný, myslí 
logicky, grafický projev je přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, s menšími nepřesnostmi, uvádí správné souvislosti. Je pohotový a 
výstižný, někdy s menšími podněty učitele. Myslí logicky, grafický projev je 
přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 
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dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a teorií nepodstatné chyby, které za pomoci učitele dovede korigovat. 
Jeho myšlení je v podstatě správné, ale málo tvořivé, v jeho logice jsou občas 
nedostatky. V některých situacích hledá hůře správné souvislosti, reaguje 
pomaleji. 

dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a zákonitostí závažné nedostatky, které za pomoci učitele koriguje 
méně pohotově. Jeho výstup je nesamostatný, má vážné nedostatky v logice.  

nedostatečný Žák si požadované poznatky, pojmy a definice neosvojil uceleně, přesně a 
úplně, má v nich podstatné mezery. Nemyslí samostatně a logicky, závažné 
chyby a nedostatky není schopen opravit ani za pomoci učitele. 

 
Jestliže členové zkušební maturitní komise již k vybranému tématu nemají další upřesňující či 
doplňující dotazy, může být součástí ústní části zkoušky také prezentace samostatné seminární 
práce. Žák tak může předvést schopnost podrobnějšího rozpracování konkrétního fyzikálního 
problému. 
 
 

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
 
Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška 40% výsledného 
hodnocení. 

 
5. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky – předmět matematika 
 

Způsob hodnocení písemné části zkoušky  
 
Písemná část zkoušky se skládá z části A – 15 testových otázek (max. 60 bodů) a části B – soubor 
komplexních úloh, žák si vybírá čtyři úlohy z šesti (max. 60 bodů). Poměr části A a části B je 40 : 60. 
Výsledná známka je určena vzorcem 0,4. část A + 0,6. část B. Každý student může v písemné části 
dosáhnout maximálně 60ti bodů, které odpovídají 60% celkové známky. Na hodnocení se musí 
shodnout dva vyučující předmětu. Klasifikační stupnice písemné části je součástí přiložené tabulky.  
 
Způsob hodnocení ústní části zkoušky  

Student si losuje 1 téma z 30 témat. Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, 
který je součástí platného Školního řádu a lze provést přepočet na procentuální úspěšnost, 
40 bodů = 100%. 
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hodnocení stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a uvádí správné souvislosti. Je pohotový, samostatný, výstižný, myslí 
logicky, grafický projev je přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, s menšími nepřesnostmi, uvádí správné souvislosti. Je pohotový a 
výstižný, někdy s menšími podněty učitele. Myslí logicky, grafický projev je 
přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a teorií nepodstatné chyby, které za pomoci učitele dovede korigovat. 
Jeho myšlení je v podstatě správné, ale málo tvořivé, v jeho logice jsou občas 
nedostatky. V některých situacích hledá hůře správné souvislosti, reaguje 
pomaleji. 

dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a zákonitostí závažné nedostatky, které za pomoci učitele koriguje 
méně pohotově. Jeho výstup je nesamostatný, má vážné nedostatky v logice.  

nedostatečný Žák si požadované poznatky, pojmy a definice neosvojil uceleně, přesně a 
úplně, má v nich podstatné mezery. Nemyslí samostatně a logicky, závažné 
chyby a nedostatky není schopen opravit ani za pomoci učitele. 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
 
Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška 40% výsledného hodnocení. 

 
PÍSEMNÁ ČÁST ÚSTNÍ ČÁST VÝSLEDNÁ 

HODNOTA 
ZNÁMKA 

60 –  50,5 40 – 33,5 100 – 84 výborný 
50 –  40,5 33 – 25,5 83 – 66 chvalitebný 
40  – 30,5 25 – 17,5 65 –  48 dobrý 
30 –  20,5 17 – 9,5 47  – 30 dostatečný 

20 –  0 9 – 0 29 – 0 nedostatečný 
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6. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky – předmět angličtina 
 

Způsob hodnocení písemné části zkoušky  
 

 
Písemná zkouška se skládá ze dvou částí: jazykové a literární.  Na jazykovou část je vyhrazen časový 
blok 90 min a tvoří ji Reading a Use of English. Pokud žák všechny úkoly vyřeší správně, získává 
maximální počet 60 bodů.  
 
Literární část se skládá ze dvou esejí a je na ni vyhrazen časový úsek 120 minut. Studenti vybírají 
dvě z šesti nabízených zadání, která vycházejí z literárních titulů Animal Farm, Lord of the Flies, A 
Thousand Splendid Suns, Of Mice and Men a All My Sons. Každá esej pracuje s 250 -- 350 slovy a 
je hodnocena maximálně 30 body (15 bodů obsah a 15 bodů styl). Nejvyšší možný počet bodů, 
které žák v této části může získat, je 60. Na hodnocení jazykové a literární částí písemné zkoušky 
se většinou podílejí dva vyučující předmětu. 

hodnocení písemné části bodová úspěšnost 
výborný 60-51 
chvalitebný 50 -41 
dobrý 40 -31 
dostatečný 30 -21 
nedostatečný 20 - 0 

 
Způsob hodnocení ústní části zkoušky  

Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, který je součástí platného školního 
řádu, a ze Společného evropského referenčního rámce SERR úrovně C1. Maximální bodové 
hodnocení ústní části maturitní zkoušky je 40 bodů. 
 

hodnocení ústní zkoušky bodová úspěšnost 
výborný 40 - 34 
chvalitebný 33 - 27 
dobrý 26 - 21 
dostatečný 20 - 15 
nedostatečný 14 - 0 
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Stručný popis jednotlivých klasifikačních stupňů: 
hodnocení stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák se vyjadřuje plynule a pohotově bez zjevného hledání výrazů. Přesně 

formuluje své myšlenky a názory a vhodně navazuje na příspěvky ostatních 
mluvčích. Využívá široký repertoár slovní zásoby, což mu umožňuje, aby 
výrazy, které mu chybí, nahradil opisy. Důsledně dodržuje vysoký stupeň 
gramatické správnosti. Rozpozná širokou škálu idiomatických a hovorových 
výrazů a postřehne stylistické posuny. Strukturuje promluvu logicky a používá 
spojovací prostředky. 

chvalitebný Žák se většinou vyjadřuje pohotově a výstižně, někdy s menšími podněty 
učitele. Jeho slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků jsou většinou 
široké. Chyby ojediněle ztěžují porozumění. Žák většinou strukturuje svůj 
projev logicky a přehledně, většinou správně používá spojovací prostředky. 
Jeho projev je vcelku plynulý a přirozený a posluchač nemusí většinou 
vynakládat úsilí jej sledovat. 

dobrý Žák se vyjadřuje s omezenou přesností a pohotovostí. Jeho myšlení je 
v podstatě správné, ale jazykové vyjádření je málo široké nebo přesné, 
v  logice jeho argumentace jsou občas nepřesnosti. Slovní zásoba a rozsah 
mluvnických prostředků jsou v některých oblastech omezené. Chyby někdy 
ztěžují porozumění a projev není vždy tak plynulý. Spojovací výrazy se opakují 
a složitější obraty jsou ne vždy formulovány správně.  

dostatečný Žák se vyjadřuje nepřesně či méně pohotově. Jeho projev má nedostatky 
v  plynulosti vyjadřování. Jeho slovní zásoba a mluvnické prostředky jsou ve 
větší míře omezené. Chyby mohou ztěžovat či bránit porozumění. Repertoár 
spojovacích výrazů je omezený. V důsledku omezeného jazykového 
repertoáru nedokáže obsah vyjádřit bez zjednodušení. 

nedostatečný Žák se nevyjadřuje dostatečně plynule a pohotově. Nereaguje na podněty 
adekvátně. Slovní zásoba a mluvnické prostředky jsou použity 
v nedostatečném rozsahu. Projev je nesamostatný a omezený. 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška 40% výsledného hodnocení. 
 

výsledné hodnocení maturitní zkoušky procentuální úspěšnost 
výborný 100 - 84 
chvalitebný 83 -68 
dobrý 67 - 52 
dostatečný 51 - 36 
nedostatečný 35 - 0 
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7. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky – předmět zeměpis 
 

Způsob hodnocení písemné části zkoušky  
 
Písemná zkouška má dvě části.  
První částí je 60 otázek Multiple Choice Questions (MCH), kde za každou správně 
zodpovězenou otázku získá žák 1 bod, celkem nejvýše 60 bodů.  
Druhou částí je výběr jedné ze dvou trojic Structured Questions (SQ). Každá trojice 
obsahuje úlohy z Physical, Human a Regional Geography. Úlohy obsahují textovou část, 
grafy a diagramy nebo mapy.  
Maximální počet bodů je 60; 20 bodů z každé části. 
Poměr jednotlivých částí je 2(MCH): 3(SQ). Výsledné bodové ohodnocení písemné části je 
určeno vzorcem   𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0,4.𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀 + 0,6. 𝑆𝑆𝑆𝑆 . Každý student může v písemné části 
dosáhnout maximálně 60-ti bodů, které odpovídají 60% celkové známky. Na hodnocení se 
musí shodnout dva vyučující předmětu. Klasifikační stupnice písemné části je součástí 
přiložené tabulky. 
 
 
Způsob hodnocení ústní části zkoušky  
 
Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, který je součástí platného školního 
řádu, ale  lze provést přepočet na procentuální úspěšnost, 40 bodů = 100%. 
 

Hodnocení Stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 

uvádí správné souvislosti. Je pohotový, samostatný, výstižný, myslí logicky, grafický 
projev je přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
s menšími nepřesnostmi, uvádí správné souvislosti. Je pohotový a výstižný, někdy 
s menšími podněty učitele. Myslí logicky, grafický projev je přehledný, zná praktické 
aplikace uváděné teorie. 

dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, definic a 
teorií nepodstatné chyby, které za pomoci učitele dovede korigovat. Jeho myšlení je 
v podstatě správné, ale málo tvořivé, v jeho logice jsou občas nedostatky. V některých 
situacích hledá hůře správné souvislosti, reaguje pomaleji. 
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dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, definic a 
zákonitostí závažné nedostatky, které za pomoci učitele koriguje méně pohotově. 
Jeho výstup je nesamostatný, má vážné nedostatky v logice.  

nedostatečný Žák si požadované poznatky, pojmy a definice neosvojil uceleně, přesně a úplně, má 
v nich podstatné mezery. Nemyslí samostatně a logicky, závažné chyby a nedostatky 
není schopen opravit ani za pomoci učitele. 

 
Jestliže členové zkušební maturitní komise již k vybranému tématu nemají další upřesňující 
či doplňující dotazy, může být součástí ústní části zkoušky také powerpointová prezentace 
založená na samostatné práci žáka. Žák tak může předvést schopnost podrobnějšího 
rozpracování konkrétního zeměpisného jevu. 
 
 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
 

Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška 40% výsledného hodnocení. 
 

PÍSEMNÁ ČÁST ÚSTNÍ ČÁST VÝSLEDNÁ HODNOTA ZNÁMKA 

        60 – 50,5 40 – 33,5      100 – 84 výborný 
        50 – 40,5 33 – 27,5        83 – 68 chvalitebný 
        40 – 30,5 27 – 24,5        67 – 55 dobrý 
        30 – 20,5 24 – 13,5        54 – 33,5 dostatečný 
        20 – 0            13 – 0        33 – 0 nedostatečný 

 
 
 

8. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky – předmět dějepis 
 

Způsob hodnocení písemné části zkoušky  
 
Písemná zkouška má tři části. První částí je čtyřicet otázek Multiple Choice Questions, kde za 
každou správně zodpovězenou otázku získá žák 0,5 bodu, celkem nejvýše 20 bodů.  
Druhou částí je výběr dvou z pěti Long Questions – úlohy obsahují obrázky, karikatury nebo citace 
z různých dokumentů. Za správný rozbor a zhodnocení dostane žák 20 bodů.  
Třetí částí je výběr ze dvou sad Short (Open) Questions. Zák si vybere jednu sadu a odpoví na 
všechny otázky. Může získat maximálně 20 bodů. Provedeme přepočet na procentuální úspěšnost, 
60 bodů = 100%. Na hodnocení se musejí shodnout dva vyučující předmětu. 
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hodnocení procentuální úspěšnost 
výborný 100 - 81 
chvalitebný   80 - 68 
dobrý   67 - 50 
dostatečný   49 - 34 
nedostatečný   33 - 0 

 
 
 
Způsob hodnocení ústní části zkoušky  

Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, který je součástí platného školního 
řádu a lze provést přepočet na procentuální úspěšnost, 40 bodů = 100%.. 

hodnocení stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a uvádí správné souvislosti. Je pohotový, samostatný, výstižný, myslí 
logicky, grafický projev je přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, s menšími nepřesnostmi, uvádí správné souvislosti. Je pohotový a 
výstižný, někdy s menšími podněty učitele. Myslí logicky, grafický projev je 
přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a teorií nepodstatné chyby, které za pomoci učitele dovede korigovat. 
Jeho myšlení je v podstatě správné, ale málo tvořivé, v jeho logice jsou občas 
nedostatky. V některých situacích hledá hůře správné souvislosti, reaguje 
pomaleji. 

dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, 
definic a zákonitostí závažné nedostatky, které za pomoci učitele koriguje 
méně pohotově. Jeho výstup je nesamostatný, má vážné nedostatky v logice.  

nedostatečný Žák si požadované poznatky, pojmy a definice neosvojil uceleně, přesně a 
úplně, má v nich podstatné mezery. Nemyslí samostatně a logicky, závažné 
chyby a nedostatky není schopen opravit ani za pomoci učitele. 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška 40%  výsledného hodnocení. 
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Souhlasím s klasifikačním řádem profilové části maturitní zkoušky. 
 
V Olomouci dne 29. 3. 2019 
 
               ___________________________________ 
       předsedkyně / předseda maturitní komise 
 

                     

    ___________________________________________________________ 

                                                                       místopředsedkyně / místopředseda maturitní komise 
   

 

               __________________________________ 

               třídní učitel /třídní učitelka 
 

Členové maturitní komise: 
 

Jméno  Podpis 
Mgr. Olga Konečná  
Tim Jones, B.A.  
Mgr. Julia Faberová  
Mgr. Hana Vasiljevová  
Mgr. František Brauner, Ph.D.  
PhDr. Silvie Sýkorová  
Mgr. Jan Dvorský  
Mgr. Bohdana Menoušková  
RNDr. Iva Stránská  
Mgr. Jiří Kvapil  
PaedDr. Lenka Dohnalová  
Mgr. Marcela Heřmanová  
Mgr. Pavla Hamříková  
Mgr. Markéta Letáková  
RNDr. Karel Pohaněl  
PhDr. Jarmila Dubová, Ph.D.  
Mgr. Jiří Vávra  
Iva Zatloukalová  
Mgr. Hana Vacková  
Mgr. Hana Solařová  
Mgr. Ivana Polednová  
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