Český jazyk a cizí jazyk nově jako profilové zkoušky
Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu
odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov.
Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít „Pravidla českého pravopisu”.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky.
Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Zadání písemné práce obsahuje:
•
•
•

název zadání,
způsob zpracování zadání
popřípadě výchozí text k zadání.

Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.
Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy.
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného
zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou
práci žáci těchto oborů.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.
Ředitel školy určí v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru
vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl, z nich si žák sestaví vlastní seznam 20 děl.
Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se
maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní
zkouška koná, pro podzimní zkušební období.
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o
jazyce a slohu.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). Ústní zkouška trvá
nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu
dílu.

Písemná práce z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov.
Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před
zahájením zkoušk. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání
zvolí.
Zadání písemné práce obsahuje:
•

název zadání,

•

způsob zpracování zadání

•

popřípadě výchozí text k zadání.

Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.
Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy.
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného zadání
písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci
těchto oborů.
Ústní zkouška z cizího jazyka
Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30
témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Všechny zkoušky
konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být monotematické.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí
pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti
odborného vzdělávání a to v minimálním rozsahu 20 % pro jazykovou úroveň B1 dle
SERR.)
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy).
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob
stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li stanoveno jinak, a
nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise
V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné
práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně,
pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením
podmínek pro konání maturitní zkoušky
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti
svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a
formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v
hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně
pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením.
Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků
ve společné části se od jarního zkušebního období 2021 aplikují na konání těchto zkoušek v
profilové části.
(Škola bude ve spolupráci se školským poradenským zařízením navazovat na opatření, s nimiž se
žáky pracovali a hodnotili je po celou dobu vzdělávání.)

