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ZPŮSOB HODNOCENÍ 
Blok odborných předmětů – PIS, PRO, ARV 

V těchto předmětech je hodnocena základní orientace v oborech. 

PIS – orientace ve vývoji a současných podobách písma, materiálů a prostředků na jejich tvorbu, 
základní znalosti rozdělení písma, struktury písma a možnosti jejich kreativního využití při řešení 
plošných i prostorových kaligrafických a typografických úloh. 

PRO – základní orientace v současné terminologii, znalost a rozdělení základních komunikačních 
prostředků, jejich charakteristiky. Návaznost propagace na další formy marketingových 
komunikací a jejich základní znalost. 

ARV – základní orientace v odborné terminologii, ve vývoji a současných trendech výstavnictví u 
nás i ve světě a jejich praktické využití při řešení návrhů a maket. 

Hodnocení profilových maturitních předmětů probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy 

1 – výborný 

Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi, pohotově 
samostatně a tvořivě uplatňuje poznatky při řešení praktických úkolů. Myslí logicky správně, jeho 
ústní a písemný projev je správný. 

2 – chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti v podstatě uceleně. Samostatně nebo podle 
menších podnětů učitele uplatňuje poznatky při řešení praktických úkolů. Myslí správně, jeho 
písemný a ústní projev mívá menší nedostatky. 

3 – dobrý 

Žák má v ucelenosti osvojených poznatků mezery. Podstatnější chyby a nedostatky dovede za 
pomoci učitele korigovat, jeho myšlení je vcelku správné, není však vždy tvořivé. Ústní a písemný 
projev není vždy správný, jasný a výstižný. 

4 – dostatečný 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Je 
málo pohotový, v uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby, 



 
závažné chyby se projevují v logice myšlení. Jeho písemný a ústní projev má zpravidla závažné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby a nedostatky dovede s pomocí 
učitele odstranit. 

5 – nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich značné a závažné 
mezery. V uplatnění osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují závažné chyby. V myšlení se 
projevují časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby a nedostatky nedovede odstranit ani s pomocí 
učitele. 
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