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Praktická zkouška – podmínky uznání certifikátů ICT 
ve školním roce 2021/2022 

Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie 

Podmínky pro možnost začlenění ICT certifikátů do praktické zkoušky v rámci profilové části maturitní 
zkoušky oboru Informační technologie („uznávání ICT certifikátů“) 

Škola zachovává princip rovnosti a zveřejnění možnosti uznat ICT certifikáty v rámci praktické zkoušky v rámci profilové části 

maturitní zkoušky oboru Informační technologie (včetně výčtu uznatelných ICT certifikátů) tak, že se o této možnosti 

prokazatelně dozvědí všichni žáci školy formou nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ (dále jen PČ MZ) 

stanovené ředitelem podle § 79 odst. 3 školského zákona.  

Veškerá pravidla pro uznávání ICT certifikátů v rámci PČ MZ jsou ředitelem školy zveřejněny jako součást kritérií hodnocení v 

rámci PČ MZ, a to způsobem a ve lhůtách stanovených § 24 a 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb..  

Maturanti, kteří se rozhodnou možnost uznávání ICT certifikátů nevyužít, konají praktickou zkoušku PČ MZ standardně podle § 

18 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a způsobem stanoveným ředitelem školy.  

Žáci maturitního ročníku, kteří se rozhodnou možnost uznávání ICT certifikátů využít, musí nejpozději do konce března školního 

roku, v němž se maturitní zkouška koná, předložit řediteli školy žádost o uznání ICT certifikátů spolu s příslušnými certifikáty, a to 

ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo v úředně ověřené kopii originálu. Tyto doklady se stávají součástí 

dokumentace o konání praktické zkoušky. Uplatnění ICT certifikátu (nebo certifikátů) je nutné zaznamenat v protokolech o 

praktické zkoušce (§ 30 a 31 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). 

Žákem uplatněný ICT certifikát (nebo certifikáty) musí být platný v době konání praktické zkoušky PČ MZ. Doba platnosti 

jednotlivých certifikátů se řídí pravidly příslušné národní certifikační autority. Škola tuto platnost ověří po předložení certifikátu 

(nebo certifikátů) žákem.  

Postup při uznání ICT certifikátů pro praktickou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky 

Žák, který se rozhodl možnost uznání certifikátů ICT využít a splnil všechny náležitosti pro jejich uznání, se dostaví na zahájení 

praktické maturitní zkoušky spolu s ostatními žáky.  

Pokud jsou žákovi ICT certifikáty uznány, vylosuje si otázku a zahájí s ostatními žáky praktickou zkoušku, vyplní požadované 

dokumenty a odevzdá je. Tímto bude praktická zkouška považovaná za splněnou a ohodnocena níže uvedenými klasifikačními 

zásadami.  

Uznatelné ICT certifikáty, vydané certifikačními autoritami v SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou (CNA Hluboka nad Vltavou nebo 

ECDL), pro praktickou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky v tomto školním roce: 

• Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software 

• CCNA R&S: Introduction to Networks nebo CCNA: Introduction to Networks 

• CCNA R&S: Routing and Switching Essentials nebo CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials 

• CCNA R&S: Scaling Networks nebo CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation 

• Cisco Cybersecurity Essentials 

• Cisco NDG Linux Essentials 

• Cisco Programming Essentials With C++ 

• ECDL M9 - Úpravy digitálních obrázků 

• ECDL M10 - Tvorba webových stránek 

• ECDL M16 - Základy informatického myšlení a programování 
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Pro uznání praktické zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky musí žák předložit nejméně 5 (pět) certifikátů z výše 

uvedených. Seznam uznatelných ICT certifikátů se může měnit dle aktuální nabídky kurzů a je aktualizován na každý maturitní 

rok ředitelem školy. 

Způsob hodnocení praktické zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky na základě uznaných 
ICT certifikátů 

Základem pro hodnocení praktické zkoušky je celkový % průměr úspěšnosti ze všech zkoušek a závěrečných testů, které žák 

konal pro získání požadovaných ICT certifikátů. Na základě tohoto celkového průměru je výsledná známka z praktické zkoušky 
získána následně: 

Známka z PMZ Průměr hodnocení ze zkoušek a testů 

Výborný   95,00 % - 100,00 % 

Chvalitebný   90,00 % -   94,99 % 

Dobrý   85,00 % -   89,99 % 

Dostatečný   75,00 % -   84,99 % 

 

Pro vylepšení celkového hodnocení (známky z praktické zkoušky) může žák předložit další získané ICT certifikáty. Každý 

předložený nepovinný ICT certifikát vylepší celkový % průměr pro hodnocení praktické zkoušky o počet procent dle níže uvedené 

tabulky. 

ICT certifikáty, které je možno předložit pro zlepšení celkového průměru % hodnocení ze zkoušek a závěrečných testů v rámci 

profilové části maturitní zkoušky v tomto školním roce: 

  Počet % ICT certifikát z kurzu 

  + 1 % Cisco Get Connected 

  + 2 % Cisco Introduction to Cybersecurity 

  + 3 % Cisco Mobility Fundamentals 

  + 2 % Cisco Introduction to Packet Tracer 

  + 1 % Cisco Introduction to Packet Tracer – Mobile 

  + 1 % Cisco NDG Linux Unhatched 

  + 1 % Cisco Entrepreneurship 

  + 2 % Cisco Introduction to IoT 

  + 1 % Další, zde nevyjmenované certifikáty kurzů CNA získané žákem nad rámec kurzů 
poskytnutých ve výuce 

 

Seznam uznatelných ICT certifikátů a podmínky uznávání certifikátů se mohou měnit dle aktuální nabídky kurzů a jsou 

aktualizovány na každý maturitní rok ředitelem školy. 

 

 

Schválil ředitel školy dne 1. 9. 2021 

        Ing. Pavel Zasadil: ______________________  


