
Střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Volyně, Lidická 135  

 

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 
z odborných předmětů 

Sociální činnost – Sociálně správní varianta 

  

 

Bodové hodnocení: 

 

A. Sociální zabezpečení  

 

Sociální zabezpečení Celkem 25 bodů 

1. Příklad – výpočet podpory v nezaměstnanosti  3 body 

 Určení počtu měsíců 1 bod 

Výpočet výše podpory 2 body 

2. Příklad – výpočet nemocenských dávek 6 bodů  

  Určení počtu dnů výplaty dávek 1 bod 

 Redukce DVZ 3 body 

Výpočet výše dávky 2 body 

3. Příklad – posouzení nároku na přídavky na dítě, 

výše dávky 

5 bodů  

  Výpočet životního minima rodiny 3 body 

Porovnání s průměrným příjmem 1 bod 

Výše přídavků 1 bod 

4. Příklad – výpočet úhrady za sociální služby 6 bodů  

  Výše příspěvku na péči 1 bod 

Výpočet měsíční úhrady za 

ubytování a stravu 

2 body 

Výše skutečné úhrady 1 bod 

Úhrada za péči 1 bod 

 

 

B. Sociální péče  

Sociální péče Celkem 30 bodů 

Příklad 5A  6 bodů 

 Určení služby 2 body 

Zřizovatel 1 bod 

Úhrada 1 bod 

Úkon 1 bod 

Příklad 5B 6 bodů  

  Navržení různých možností 

řešení 

2 body 

Uvedení zřizovatele 1 bod 

Uvedení úhrady a formy služeb 1 bod 

Uvedení úkonů služeb 1 bod 

Znalost zákona 1 bod 

 



Příklad 5C 6 bodů  

 Navržení různých možností řešení 2 body 

Správné určení podmínek a 

poplatků 

2 body 

Uvedení úkonů služby 1 bod 

Znalost zákona 1 bod 

Příklad 6A 6 bodů  

  Správné pojmenování 1 bod 

 Správné určení úřadu 1 bod 

Uvedení všech výhod průkazu 4 body 

Příklad 6B 6 bodů  

  Správné pojmenování označení 1 bod 

Správné určení úřadu  1 bod 

Určení všech výhod průkazu 4 body 

Příklad 6C 6 bodů  

  Správné pojmenování označení 1 bod 

Správné určení úřadu 1 bod 

Uvedení všech výhod průkazu 4 body 

Příklad 7A 6 bodů  

  Uvedení správné služby 2 body 

Uvedení činnosti služby 2  body 

Uvedení zřizovatele a formy 

služby 

1 bod 

Znalost zákona 1 bod 

Příklad 7B 6 bodů  

  Uvedení všech možností, jak 

získat pomůcku 

5 bodů 

Správné vysvětlení pojmu 1 bod 

Příklad 7C 6 bodů  

  Určení správné dávky 2 body 

Správné určení mimořádných 

výhod 

1 bod 

Určení podmínek nároku a výše 

dávky 

1 bod 

Správné uvedení úřadu 1 bod 

Znalost zákona 1 bod 

Příklad 8A 6 bodů  

  Rozpoznání správné funkce 

rodiny 

2 body 

Vyjmenování funkcí rodiny 2 body 

Vysvětlení funkce rodiny 2 body 

Příklad 8B 6 bodů  

  Správné určení dávek 2 body 

Správná charakteristika dávek 2 body 

Znalost úřadu 1 bod 

Správné právní vztahy 1 bod 

Příklad 8C 6 bodů  

  Doporučení správné služby 2 body 

Správné určení komu je služba 

poskytována 

2 body 

Správné určení výkonů služby 2 body 

 



 

Příklad 9A 6 bodů  

  Správné určení úřadu pro 

podání žádosti a vedení 

dokumentace 

1 bod 

Správný obsah dokumentace 2  body 

Správné určení úřadu pro 

zprostředkování 

1 bod 

Určení, kdo rozhoduje o svěření 

dítěte do péče 

1 bod 

Znalost zákona 1 bod 

Příklad 9B 6 bodů  

  Správné určení služby 1 bod 

Správné určení podmínek a 

poplatků 

2 body 

Správné uvedení úkonů služby 2 body 

Znalost zákona 1 bod 

Příklad 9C 6 bodů  

  Správná odpověď 4 body 

Správné uvedení úřadu 2 body 

   

C. Ekonomika 

Ekonomika Celkem 10 bodů 

 Závažná chyba ovlivňující postup -2body 

Dílčí chyba bez vlivu na postup -1bod 

Početní chyba -1bod 

 

D. Právo 

Vypracování smlouvy dle zadání Celkem 10 bodů 

 Neplatná smlouva -10 bodů 

Jiný typ smlouvy -10 bodů 

  Členění a úprava smlouvy  - 1 bod 

 Neúplné údaje o účastnících 

smlouvy 

- 1 bod 

Nedostatečně označený předmět 

smlouvy 

-2 body 

 Chybí způsob stanovení ceny, 

splatnost ceny 

-2 body 

Chybí podpisy smluvních stran -4 body 

 

E. Informační a komunikační technologie 

Informační a komunikační technologie Celkem 15 bodů 

1. Tvorba tabulky  9 bodů 

 Sestavení tabulky dle zadání 3 body 

Správné ohraničení tabulky 1 bod 

 Vycentrování tabulky na stránce 1 bod 

 Provedení výpočtů v tabulce dle 

vzorců a funkcí 

2 body 

Formátování tabulky 2 body 

 

 

 



 

 

 

2. Tvorba grafu 5 bodů  

  Vytvoření grafu dle zadání 2 body 

Správný popis os, název grafu, 

formát grafu 

2 body 

Legenda, zobrazení dat 1 bod 

3. Všeobecné úkoly 1 bod  

  Správné vložení zápatí a záhlaví, 

tisk vytvořené tabulky a grafu 

1 bod 

 

F. 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 

předepsaných náležitostech 

2 body 

 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 

2 body 

 Chyby v slovní zásobě a 

pravopise většinou neztěžují 

porozumění textu, slovní zásoba 

je většinou široká a je většinou 

použita správně 

1 bod 

Chyby v slovní zásobě a 

pravopise ztěžují porozumění 

textu, slovní zásoba je omezená a 

není použita správně 

0 bodů 

3. Gramatika 3 body 

 Chyby v gramatice neztěžují 

porozumění textu, rozsah 

mluvnických prostředků je široký, 

mluvnické prostředky jsou téměř 

vždy použity správně. 

    3 body 

Chyby v gramatice většinou 

neztěžují porozumění textu, 

rozsah mluvnických prostředků je 

1 bod 



většinou široký, mluvnické 

prostředky jsou většinou použity 

správně. 

Chyby v gramatice ve větší míře 

neztěžují porozumění textu, 

mluvnické prostředky ve větší 

míře použity správně. 

2 body 

 Chyby v gramatice brání 

porozumění textu, mluvnické 

prostředky nejsou použity 

správně. 

0 bodů 

 

      

 

 

 

 

 

Celkový počet bodů     98 

 

 

 

 

Výsledná známka         

 

 

98 – 90 bodů  výborně   1 

89,5 –80 bodů  chvalitebně  2 

79,5 –65 bodů  dobře   3 

64,5 –50 bodů  dostatečně  4 

49,5 –  0 bodů nedostatečně  5 

 

 

 

 

 

Ve Volyni dne 11. května 2018        

            

        PaedDr. Eva Klasová 

             ředitelka školy            

   


