
Střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Volyně, Lidická 135  

 

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 
z odborných předmětů 

Ekonomika a podnikání 

 

Bodové hodnocení: 

 

A. Ekonomika 

Ekonomika Celkem 18 bodů 

1. Úkol  9 body 

 Závažná chyba ovlivňující postup -5 bodů 

Dílčí chyba bez vlivu na postup -2 body 

Početní chyba -1bod 

2. Úkol  9 bodů  

 Závažná chyba ovlivňující postup -5 bodů 

Dílčí chyba bez vlivu na postup -2 body 

Početní chyba -1bod 

 

 

B. Daně a daňová soustava  

Daně a daňová soustava Celkem 13 bodů 

3. Úkol  10 bodů 

 Výpočet základu daně ze závislé 

činnosti 

1 bod 

Výpočet základu daně z 

podnikání 

1 bod 

Výpočet základu daně z 

pronájmu 

1 bod 

Uplatnění odečitatelných položek 

ze základu daně  

       2 body 

Výpočet daně  1 bod 

Uplatnění slev 1 bod 

Daňové zvýhodnění na děti 1 bod 

Výpočet konečné daňové 

povinnosti 

1 bod 

Vyplnění daňového přiznání 3 body  

 1. a 4. strana  1 bod 

2. a 3. strana  1 bod 

Příloha  1bod 

 

 

 

 

 

 

   



C. Obchod a marketing 

4. Úkol Celkem 9 bodů 

 Závažná chyba ovlivňující postup -5 bodů 

Dílčí chyba bez vlivu na postup -2 body 

Početní chyba -1bod 

 

D. Účetnictví 

Účetnictví Celkem 28 bodů 

5. Úkol 8 bodů 

 Závažná chyba ovlivňující postup -5 bodů 

Dílčí chyba bez vlivu na postup -2 body 

Početní chyba -1bod 

6. Úkol 20 bodů  

  Chyba v účetní operaci -0,5 bodu 

Poznámka Záporné body se nezohledňují 

 

E. Účetní software 

7. Úkol  8 bodů 

 Chyba v účetní operaci (chybný 

účtovací předpis) 

-1 bod 

Chyba v označení účetních 

dokladů  

-1 bod 

 Dílčí chyba (např. chybný 

datum) 

-0,5 bodu 

 

F. Personalistika 

8. Úkol 8 bodů 

1. Zpracování zadání  3 body 

 Zaměstnavatel  

Zaměstnanec 

Místo pracovního výkonu 

Druh práce 

Datum podpisu smlouvy 

(Smlouva je neplatná.) 

0 bodů 

Chybějící nebo chybně uvedená 

osoba zaměstnavatele, která je 

oprávněna k podpisu smlouvy 

-1 bod 

Chybějící nebo chybně uvedená 

výplata odměny 

-1 bod 

Chybějící nebo chybně uvedené 

BOZP 

-1 bod 

Chybějící nebo chybně uvedený 

souhlas se zpracováním osobních 

údajů    

-1 bod 

Chybná forma zpracování 

smlouvy 

-1 bod 

Drobná chyba, která nemá vliv 

na platnost dokumentu 

-1 bod 

Hrubá chyba (nevhodně zvolený 

typ smlouvy, chybně uvedené 

místo práce atd.) 

-2 body 

 

 



G. Technika cestovní ruch 

8. Úkol  - Výpočet ceny zájezdu 8 bodů 

 Chybně uvedené riziko 

neobsazenosti 

-1 bod 

Chybně uvedená celková cena za 

ujeté kilometry včetně objížděk 

-1 bod 

Chybně uvedená celková cena za 

ubytování 

-0,5 bodu 

Chybně uvedená celková cena za 

stravování 

-0,5 bodu 

Chybně uvedená celková cena 

pojištění    

-1 bod 

Chybně uvedená celková cena za 

vstupy 

-1 bod 

Chybně uvedená odměna 

průvodce a řidiče/-ů 

-0,5 bodu 

Chybně uvedená 10% přirážka 

CK 

-1 bod 

Chybně uvedené DPH – 21 % -1 bod 

Chybně uvedený převod kurzu -0,5 bodu 

Poznámka Záporné body se nezohledňují 

 

H. Písemná a elektronická komunikace 

9. Úkol   8 bodů 

 Nevypracovaný úkol 0 bodů 

Nesplněné zadání (vypracovaný 

jiný typ písemnosti, úprava nebo 

obsah textu neodpovídá zadání 

písemnosti, použitý nesprávný 

předtisk/šablona) 

0 bodů 

Gramatické chyby v textu 

písemnosti 

-1 bod 

Hrubá chyba v úpravě písemnosti -1 bod 

Hrubá chyba v náležitostech 

písemnosti    

-1 bod 

Chybějící nebo přepsané záhlaví 

v šabloně dopisu 

-1 bod 

Chybějící část textu ze zadání 

úkolu 

-1 bod 

Drobné chyby bez vlivu na obsah 

písemnosti 

-0,5 bodu 

 

I. Cizí jazyk   

Cizí jazyk Celkem 8 bodů 

1. Zpracování zadání  3 body 

 Charakteristika textu je 

dodržena, text je souvislý, má 

předepsané náležitosti 

3 body 

Charakteristika textu je většinou 

dodržena, text je většinou 

souvislý, má drobné chyby v 

2 body 



předepsaných náležitostech 

 Charakteristika textu není ve 

větší míře dodržena, text není 

souvislý, má větší chyby v 

předepsaných náležitostech 

1 bod 

 Charakteristika textu není 

dodržena, text není souvislý, má 

velké chyby v předepsaných 

náležitostech 

0 bodů 

2. Slovní zásoba a pravopis 2 body  

  Chyby v slovní zásobě a 

pravopise neztěžují porozumění 

textu, slovní zásoba je široká a je 

téměř vždy použita správně.(0 – 2 

chyby). 

2 body 

 Chyby v slovní zásobě a 

pravopise většinou neztěžují 

porozumění textu, slovní zásoba 

je většinou široká a je většinou 

použita správně. (3 – 4 chyby)  

1 bod 

Chyby v slovní zásobě a 

pravopise ztěžují porozumění 

textu, slovní zásoba je omezená a 

není použita správně. (5 a více 

chyb) 

0 bodů 

3. Gramatika 3 body 

 Chyby v gramatice neztěžují 

porozumění textu, rozsah 

mluvnických prostředků je široký, 

mluvnické prostředky jsou téměř 

vždy použity správně.(0 – 2 

chyby) 

    3 body 

Chyby v gramatice většinou 

neztěžují porozumění textu, 

rozsah mluvnických prostředků je 

většinou široký, mluvnické 

prostředky jsou většinou použity 

správně.(3 – 4 chyby) 

1 bod 

Chyby v gramatice ve větší míře 

neztěžují porozumění textu, 

mluvnické prostředky ve větší 

míře použity správně. (5 – 6 

chyb) 

2 body 

 Chyby v gramatice brání 

porozumění textu, mluvnické 

prostředky nejsou použity 

správně (7 a více chyb) 

0 bodů 

    

 

 

 

 

 



Celkový počet bodů     100 

 

 

 

 

Výsledná známka         

 

 

100 – 90 bodů  výborně   1 

89,5 –79 bodů  chvalitebně  2 

78,5 –66 bodů  dobře   3 

65,5 –50 bodů  dostatečně  4 

49,5 –  0 bodů nedostatečně  5 

 

 

 

 

 

Ve Volyni dne 11. května 2018        

            

        PaedDr. Eva Klasová 

             ředitelka školy            

   


