
 
MATURITY JARO 2021 

1. PRÁVNÍ PŘEDPISY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 
274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 
173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 
243/2017 Sb. a , vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb, Opatření obecné povahy č. j. 
MSMT-3267/2021-1 - 3,  vše v platném znění. 

2. PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 
- Protože organizace a délka praktické zkoušky maturujících tříd vylučuje stálou přítomnost zkušební 

komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který bude odpovídat za řádný průběh 
zkoušky. Nemůže se však jednat o pedagogický dozor, ale o člena zkušební komise 

- Délka archivace pro žákovské práce vzniklé v rámci praktických zkoušek profilové části MZ (výpočty, 
korespondence, účtování, výkresová a technická dokumentace) je stejná jako v případě záznamových 
archů DT společné části MZ, kde činí skartační lhůta 5 let. 

3. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK KONANÁ FORMOU DT  
- Pro společnou část jmenuje ředitel školy zadavatele, viz příloha v tomto dokumentu. 

- Zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu jsou 
neveřejné. Účast je povolena žákům konajícím zkoušku, pedagogickému pracovníkovi pověřenému 
funkcí zadavatele zkoušky, technickému asistentovi u žáků PUP, školnímu maturitnímu komisaři, 
řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce.  

- Zadavatel bude mít v učebně k dispozici nejméně jednu sadu povolených pomůcek pro zapůjčení 
žákům s výjimkou individuálních kompenzačních pomůcek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky, které si zajistí příslušný žák.  

- Žák si v žádném případě nesmí půjčovat pomůcky během zkoušky od ostatních žáků. Není tedy 
přípustné, aby si žáci navzájem půjčovali během zkoušky například jeden slovník.  

- Zakázáno je použití mobilů a dalších komunikačních prostředků. Ty nesmí být použity ani jako náhrada 
za kalkulačku! V průběhu zkoušky musí být mobilní telefony a další komunikační prostředky vypnuty a 
uloženy mimo dosah žáka! V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky 
(naopak záložky či zvýrazněné pasáže nejsou zakázány).  Pro matematiku je povolena kalkulačka bez 
grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nesmí vykreslovat grafy, 
zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a počítat kořeny algebraických nebo jiných 
rovnic). 

- Zadavatel nesmí začít zkoušky dříve, než je stanoveno v jednotném zkušebním schématu (příloha 
v tomto dokumentu). Zahájení zkoušky později, než je stanoveno v JZS, je možné (prodloužení úvodní 
administrace, mimořádná událost aj.). V mimořádných případech je možné zahájit zkoušku nejpozději 
do času před jejím prvním plánovaným ukončením dle JZS a současně tak, aby zkouška byla ukončena  
v přiměřeném čase před zahájením zkoušky následující (žáci musí mít přiměřený čas na přípravu k další 
zkoušce). 

- Platnost zveřejněného školního seznamu literárních děl je pro jarní a podzimní zkušební období 
následující po zveřejnění seznamu. Pokud bude žák konat opravnou nebo náhradní zkoušku 
z dřívějšího zkušebního období, nemá již nárok na použití téhož školního seznamu literárních děl, 
z kterého vycházel v řádném termínu. 

- Řešení některých organizačních incidentů: pokud žák v průběhu zkoušky zkolabuje nebo musí opustit 
učebnu, případně musí odejít na toaletu ze zdravotních důvodů, žákovi je dovoleno odejít  
z učebny, v závažných případech je mu zavolána lékařská pomoc. Zadavatel nesmí opustit zkušební 
učebnu. Pokud žák přeruší např. ze zdravotních důvodů zkoušku a neopustí učebnu nebo je zajištěn 
jeho dohled, může pokračovat v konání zkoušky a zadavatel zajistí po dohodě s ředitelem školy 
adekvátní posunutí času ukončení zkoušky danému žákovi. U žáků, kteří nemají vystavený posudek pro 
PUP a mají zdravotní problém (např. potřebují odcházet na toaletu), zajistí ředitel školy dohled a 
žákovi povolí individuální přestávky. Čas na konání zkoušky se však takovému žákovi nenavyšuje. 
Zadavatel vyplní dokumenty dle přehledu záznamů ve zkušební dokumentaci. K přivolání pomoci 



 
zadavatel použije telefon (602 569 942 Ing. Ledvinová, 728 746 084 Mgr. Zdeňka Hudcová) nebo 
pověří dozorovou službu na chodbě, která informuje ředitele a komisaře. V případě přerušení zkoušky 
a následného pokračování ve zkoušce musí být zaručeno, aby žáci mohli zahájit následující zkoušku dle 
JZS. 

- Žáci s PUP mohou ukončit zkoušku dříve, nemusí sedět v učebně po celou dobu navýšení času zkoušky, 
plynoucí z příslušného posudku – zadavatel o tom provede záznam do protokolu o průběhu zkoušky  
v učebně a nechá jej žákem podepsat. 

- Ve dnech konání zkoušek bude vypnutý školní zvonek. 

 

4. PROFILOVÉ ZKOUŠKY 
- Příprava na zkoušku „na potítku“ je nejméně 15 minut pro zkoušku profilové části. U žáků s PUP typu 

SPUO-1 je doba přípravy prodloužená o 25 %, u typu SPUO-2 o 50%.   

- Pro MZ JARO 2021 jmenuje ředitel školy maturitní komise v příloze. 

- Povolené pomůcky a podrobná kritéria hodnocení jsou uvedeny v příloze. 

5. PRAVIDLA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2021 
Ředitelka školy stanovuje způsob hodnocení každé zkoušky takto: 

1. Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá z více částí. Pravidla hodnocení pro jednotlivé 
obory jsou součástí přílohy. 
 

2. Každá ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky se hodnotí podle klasifikační stupnice takto: 
a) stupeň – VÝBORNĚ – žák na vylosovanou otázku odpovídá samostatně a bezchybně, na 

doplňující otázky členů komise odpovídá správně, v dané problematice se orientuje a to i 
v širších souvislostech. 

b) stupeň – CHVALITEBNĚ  - žák odpovědí převážně samostatně, případně s nepodstatnými 
chybami, které po upozornění zpravidla opraví.  Chápání zvoleného okruhu není vždy v širších 
souvislostech. 

c) stupeň  - DOBŘE – žák v odpovědích projevuje znalost základní problematiky, vyžaduje však 
při svých odpovědích vedení zkoušejícím, výrazné nedostatky při posuzování širších 
souvislostí. 

d) stupeň – DOSTATEČNĚ – žák v odpovědích vykazuje časté omyly a chyby, které za dopomoci 
zkoušejícího zpravidla odstraní. Častá neznalost v tématu. 

e) stupeň – NEDOSTATEČNĚ – žák odpovídá s podstatnými chybami a omyly, které i za pomoci 
členů komise odstraní jen výjimečně. Základní neznalosti v tématu, ve kterém se neorientuje. 

6. Zadavatelé a maturitní komise se budou řídit uzpůsobením uvedeným v „Seznámení žáka s přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek 
– Jaro 2021“. Uzpůsobení je uvedeno v přiložené tabulce. 

  



 
MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE ŠK. ROCE 2020/21 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury jazyka ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – 

společné (státní) a profilové (školní – nepovinná).  

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinnou zkoušku – společnou (státní) - didaktický test. 

Společná část MZ  

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu, celkový čas na 

vypracování bude 85 minut.  

Profilová zkouška  

Profilová zkouška se koná formou nepovinné ústní zkoušky z českého jazyka a literatury před zkušební 

maturitní komisí, ke které se žáci přihlašují ředitelce školy do 30. dubna 2021.  

 Žák si ke zkoušce vybírá 20 knih ze Seznamu literárních děl, který je umístěn na stránkách školy. Při výběru se 

musí držet požadavků na výběr jednotlivých děl; tyto požadavky jsou součástí Seznamu.  

Seznam děl odevzdá ředitelce školy nebo jí pověřené osobě do 30. dubna 2021 roku, pro jarní zkušební období 

a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do 30. 

4., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům 

maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.  

Před ústní zkouškou si žák vylosuje číslo, podle kterého obdrží pracovní list s vylosovaným tématem dle 

dodaného Seznamu děl.  

Pracovní list se skládá z ukázky textu uměleckého (dle žákova zadání) a textu neuměleckého, který ověřuje 

dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 

nejdéle 15 minut.  

Struktura pracovního listu  

Pracovní list obsahuje dvě ukázky. První ukázka je výňatkem z literárního díla, které si žák vylosoval na základě 

vlastního seznamu děl, který předložil k ústní maturitní zkoušce. Na uvedené ukázce žák prokáže obecné 

znalosti získané při četbě díla (obsah, umístění výňatku do kontextu díla), dále znalosti literárněhistorické 

(autorova tvorba, umělecký směr, kontext díla v širším literárním rámci) a provede strukturální rozbor 

(jednotlivé vrstvy, jazykové prostředky atd.)  

Druhá ukázka je pak textem neuměleckým. Tematicky se může vztahovat k textu uměleckému, žák by měl tento 

vztah prokázat, či vyloučit. Dále žák prokáže schopnost práce s textem (zejména obsahovou částí), provede 

jazykový rozbor (včetně funkčněstylové charakteristiky) a zhodnotí komunikační situaci.  

Hodnocení ústní maturitní zkoušky Součástí zkoušky je i hodnocení jazykové kultury a používání jazykových 

norem (spisovnost, kultivovanost projevu, vystupování apod.). 

Tuto zkoušku konají žáci dobrovolně. 

  



 
 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA VE ŠK. ROCE 2020/21 

Maturitní zkouška z cizího jazyka ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a 

profilové (školní - nepovinná). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinnou (státní) – didaktický test.  

Společná část MZ  

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu, celkový čas na 

vypracování bude 110 minut.  

Profilová část MZ  

Profilová zkouška se koná formou nepovinné ústní zkoušky z českého jazyka a literatury před zkušební 

maturitní komisí, ke které se žáci přihlašují ředitelce školy do 30. dubna 2021.  

Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka se skládá ze zkoušky konané formou ústní zkoušky. Ústní 

zkouška profilové části MZ před zkušební komisí má délku trvání 15 minut. Ústní zkouška z cizího jazyka konaná 

před zkušební maturitní komisí musí být monotematická.  

ÚZ se skládá z 25 témat, bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 

monotematického pracovního listu, součástí je také odborná terminologie vztahující se k danému oboru 

vzdělání, a to v minimálním rozsahu 20 %. ÚZ se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 

stejné téma. 

Tuto zkoušku nemusí žák konat, konají ji dobrovolně žáci, kteří si nezvolili matematiku ve společné části 

maturitní zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
POVOLENÉ POMŮCKY VE ŠK ROCE 2020/21 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 

Třída 4. A   

Traktor a zemědělské stroje, kalkulačky, osobní počítač, software Krmné dávky, pásma, sáhovky, obilní měřič, 

vzorky plodin, váhy, metodiky, stroje a pomůcky pro dojení a výrobu sýrů, elektrický ohradník, tabulky, výtyčky, 

zvířata, pomůcky na zjišťování zdravotního stavu,… 

Třída 2. N  

Pomůcky pro část A 

a) pomůcky, které si zajistí maturant: ------------------- 
b) pomůcky, které zajistí škola: PC, přístup na internet, funkční tiskárna 

 

Pomůcky pro část B 

a) pomůcky, které si zajistí maturant: kalkulačka + psací potřeby 
b) pomůcky, které zajistí škola: účtový rozvrh 
 

Pomůcky pro část C 

a) pomůcky, které si zajistí maturant: kalkulačka + psací potřeby 
b) pomůcky, které zajistí škola: tabulka – odpisové sazby a koeficienty pro rovnoměrné a zrychlené odpisován, 
tabulka - daň z příjmů fyzických osob - přehled slev na dani 
 

Třída 4. P  

VVD - čtvrtky formát A3, A4, A2, barevné čtvrtky formát A3, A4, barevné papíry, formát A4, kancelářský papír 

formát A4, „pěnový“ papír silnější, kartony hnědé (různé rozměry, i velké), kartony bílé (různé rozměry), 

papírové ruličky (od toaletního papíru, kuchyňských utěrek), kartonové krabičky od vajec, sololitové desky 

(formáty – čtverec, obdélník, kruh), polystyrenové desky, temperové barvy, vodové barvy, anilinové barvy, 

akrylové barvy, štětce, nádobky na vodu, pastelky, akvarelové pastelky, suchý pastel, tuš, redispera s násadkou, 

látky (různé druhy i barvy), knoflíky, dřevěné korálky malé, fic, molitan, vlna (různé barvy a druhy), tavné pistole 

+ náboje (silné, slabé), bublinková fólie, špejle, mušle, barevné kamínky, dýha, fen, žehlička, nůžky, pravítko, 

tužky, provázek, lepidlo Herkules – tuhé, tekuté, šicí stroj, počítač, tiskárna , laminovačka, řezačka na papír, 

přízdoby, šicí potřeby (nitě, jehly, gumy, stužky, zipy, suché zipy,….) 

 

 

HVD - el. klávesové nástroje, kytara, stojánek na noty, klavír, Orffovy hudební nástroje, notové materiály - 
zpěvníky, Portfolio písní, skladeb, básniček a říkadel, 30 Metodických listů na předmět HVD 

TVD - cvičební nářadí a náčiní 

 

 

 

 

 



 
SPOLEČNÁ ČÁST KONANÁ FORMOU DT  

DT = žádné pomůcky, pouze psací potřeby 

MAT – DT = Matematicko-fyzikální tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a bez možnosti 
úprav algebraických výrazů.  Psací a rýsovací potřeby, pravítka, šablony 

CJ – DT = bez pomůcek. Psací potřeby 

 

PROFILOVÁ  ČÁST KONANÁ FORMOU ÚZ 

U ústní zkoušky z ČJL nejsou povoleny žádné pomůcky. U ústní zkoušky z CJ jsou povoleny slovníky, atlas. 

Třída 4. A 

CJ = ANJ = pracovní listy; slovník a mapy 

EKO: kalkulačka, učební pomůcka – daňové parametry  

 

Třída 2. N  

UCE: kalkulačka, účtový rozvrh pro podnikatele, učební pomůcka – daňové parametry 

EKO: kalkulačka, učební pomůcka – daňové parametry 

CJ = ANJ = pracovní listy ; slovník a mapy. 

Třída 4. P 

CJ = NEJ =ANJ= pracovní listy; slovník a mapy  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2021 

 
Ředitelka školy stanovuje způsob hodnocení každé zkoušky takto: 

1. Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá z více částí. Pravidla hodnocení pro jednotlivé 
obory jsou součástí přílohy. 
 

2. Každá ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky se hodnotí podle klasifikační stupnice takto: 
a) stupeň – VÝBORNĚ – žák na vylosovanou otázku odpovídá samostatně a bezchybně, na 

doplňující otázky členů komise odpovídá správně, v dané problematice se orientuje a to i 
v širších souvislostech. 

b) stupeň – CHVALITEBNĚ  - žák odpovědí převážně samostatně, případně s nepodstatnými 
chybami, které po upozornění zpravidla opraví.  Chápání zvoleného okruhu není vždy v širších 
souvislostech. 

c) stupeň  - DOBŘE – žák v odpovědích projevuje znalost základní problematiky, vyžaduje však 
při svých odpovědích vedení zkoušejícím, výrazné nedostatky při posuzování širších 
souvislostí. 

d) stupeň – DOSTATEČNĚ – žák v odpovědích vykazuje časté omyly a chyby, které za dopomoci 
zkoušejícího zpravidla odstraní. Častá neznalost v tématu. 

e) stupeň – NEDOSTATEČNĚ – žák odpovídá s podstatnými chybami a omyly, které i za pomoci 
členů komise odstraní jen výjimečně. Základní neznalosti v tématu, ve kterém se neorientuje. 

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY- obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Hudební výchova s didaktikou 

Celkem 100% Max. bodů 

Teoretická otázka 30% 6 bodů 

Zpěv a hra na nástroj 30% 6 bodů 

Didaktický výstup nácviku písně 40% 8 bodů 

Stupeň hodnocení 

1 86% - 100% 18 - 20 bodů 

2 71% - 85% 15 -17 bodů 

3 56% - 70% 12 - 14 bodů 

4 41% - 55% 9 - 11 bodů 

5 0% - 40% 0 - 8 bodů 

  

Bodování dílčích částí  

  Max. bodů 

Teoretická otázka  4 body 

Čtení not, vytleskání rytmu neznámé noty 2 body 

 celkem 6 bodů 

Rozbor písně forma, tónina, takt 1 bod 

Zpěv a hra na nástroj  3 body 

Transpozice  2 body 

 celkem 6 bodů 

Didaktický výstup nácviku písně motivace 2 body 

 rozdýchání+rozezpívání 2 body 

 nácvik textu a melodie 1 bod 

 hra na tělo 1 bod 

 instrumentace 1 bod 

 pohybové ztvárnění 1 bod 

 Celkem  8 bodů 

 

 

 

 

 

 



 
Tělesná výchova s didaktikou 

I. ČÁST 

Zacvičit předem známou a procvičenou gymnastickou sestavu na akrobacii. 

 Max. bodů 

Zvládnutí předvedení sestavy se všemi prvky 5 bodů 

Kvalita provedení jednotlivých prvků 5 bodů 

Estetické hodnocení držení těla při cvičení 3 bodů 

Celkem 13 bodů 

     

II. ČÁST 

Didaktika tělesné výchovy 

 Max. bodů 

Znalost problematiky zadaného tématu (otázky) 6 bodů 

Konkrétní příklady zařazení a využití v praxi 6 bodů 

Celkem 12 bodů 

 

CELKEM za zkoušku        25 bodů 

 

 

Stupeň hodnocení 

1 25 - 22 bodů 

2 21 -17 bodů 

3 16 - 12 bodů 

4 11 - 8 bodů 

5 7 - 0 bodů 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výtvarná výchova s didaktikou 

I. ČÁST 

max. 5 bodů za zásobník didaktických úkolů a nápadů  

II. ČÁST 

max. 20 bodů za zpracování vylosovaného praktického úkolu 

 

CELKEM max.      25 bodů     

   

Stupeň hodnocení 

1 25 - 22 bodů 

2 21 -17 bodů 

3 16 - 12 bodů 

4 11 - 5 bodů 

5 4 - 0 bodů 

 

 

 

Celkové hodnocení 

Výsledná známka bude stanovena jako aritmetický průměr známek za jednotlivé části (Hudební výchova, 
Tělesná výchova, Výtvarná výchova). 

V případě, že některá část bude hodnocena známkou nedostatečně, bude celkově hodnoceno nedostatečně, 

bez ohledu na výsledek v ostatních částech praktické zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY - obor Podnikání 

Hodnocení části A 

Hodnotí se věcná správnost, formální úprava. 

Výsledná známka bude aritmetickým průměrem. 

 

Hodnocení části B 

Celkem je možné získat 55 bodů: 1 bod za sestavení rozvahy, 1 bod za otevření účtů, 53 bodů za 

zaúčtované účetní operace včetně částky v Kč, pokud je nutno ji dopočítat. 

 

Počet chyb Výsledná známka 

0 – 9 1 

10 – 18 2 

19 – 26 3 

27 – 36 4 

37 a více 5 

 

Hodnocení části C 

Celkem je možné získat 10 bodů. 2 body za každý úkol. 

Počet bodů Výsledná známka 

10 1 

8 – 9 2 

6 – 7 3 

4 – 5 4 

3 a méně 5 

 

Celkové hodnocení 

Výsledná známka bude stanovena jako aritmetický průměr známek za jednotlivé části. 

V případě, že některá část bude hodnocena známkou nedostatečně, bude celkově hodnoceno nedostatečně, 

bez ohledu na výsledek v ostatních částech praktické zkoušky. 

Čas na vypracování 

Čas na vypracování praktické maturity z odborných předmětů činí 220 minut. Žákům s přiznaným uzpůsobením 

podmínek se čas navyšuje o 25 %.  

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY- obor Agropodnikání 

Praktická maturitní zkouška je složena ze dvou částí:  

1. Poznávací část, zaměřená na poznávání semen kulturních plodin, plevelů, hnojiv, chorob a škůdců, 
krmiv, plemen hospodářských zvířat,… 

2. Odborná část  

Obě dvě části jsou klasifikovány dle klasifikační stupnice  

a) stupeň – VÝBORNĚ – žák na vylosovanou otázku odpovídá samostatně a bezchybně, na 
doplňující otázky členů komise odpovídá správně, v dané problematice se orientuje a to i 
v širších souvislostech. 

b) stupeň – CHVALITEBNĚ  - žák odpovědí převážně samostatně, případně s nepodstatnými 
chybami, které po upozornění zpravidla opraví.  Chápání zvoleného okruhu není vždy v širších 
souvislostech. 

c) stupeň  - DOBŘE – žák v odpovědích projevuje znalost základní problematiky, vyžaduje však 
při svých odpovědích vedení zkoušejícím, výrazné nedostatky při posuzování širších 
souvislostí. 

d) stupeň – DOSTATEČNĚ – žák v odpovědích vykazuje časté omyly a chyby, které za dopomoci 
zkoušejícího zpravidla odstraní. Častá neznalost v tématu. 

e) stupeň – NEDOSTATEČNĚ – žák odpovídá s podstatnými chybami a omyly, které i za pomoci 
členů komise odstraní jen výjimečně. Základní neznalosti v tématu, ve kterém se neorientuje. 

Aby žák uspěl, z žádné dílčí části nesmí být ohodnocen nedostatečně. Výsledná známka je aritmetickým 
průměrem dílčích hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z CIZÍCH JAZYKŮ 

Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka se skládá ze nepovinné zkoušky konané formou ústní zkoušky. 

 

Ústní zkouška profilové části MZ před zkušební komisí má délku trvání 15 minut.  

Ústní zkouška z cizího jazyka konaná před zkušební maturitní komisí musí být monotematická. 

ÚZ se skládá z 25 témat, bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 

monotematického pracovního listu, součástí je také odborná terminologie vztahující se k danému oboru 

vzdělání, a to v minimálním rozsahu 20 %.  

ÚZ se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání ke 

konkrétnímu tématu. 

 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

 

Struktura pracovního listu: 

1. Vlastní prezentace studovaného oboru, včetně otázek zkoušejícího týkajících se studovaného oboru, 

které budou propojeny s vylosovaným tématem   

2. Popis a porovnávání obrázků na dané téma 

3. Samostatná prezentace na dané téma  

4. Otázky zkoušejícího na dané téma 

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

- lexikální kompetence 

- gramatická kompetence 

- fonologická kompetence 

- schopnost interakce 

 

Jednotlivé části ústní zkoušky jsou známkovány obvyklou stupnicí 1-5.  

Výsledná známka je vypočítávána aritmetickým průměrem, a to tak že: 

 

 

 

Aritmetický průměr Klasifikace 

1,00-1,49 1 

1,50-2,49 2 

2,50-3,49 3 

3,50-4,49 4 

4,50-5,00 5 

 



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se ve školním roce 2020/21 skládá z nepovinné 
zkoušky konané formou ústní zkoušky.  

Ústní zkouška 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury se koná před zkušební maturitní komisí. Je pro žáky nepovinná. 

Žák si ke zkoušce vybírá 20 knih ze Seznamu literárních děl, který je umístěn na stránkách školy. Při výběru se 

musí držet požadavků na výběr jednotlivých děl; tyto požadavky jsou součástí Seznamu. Seznam děl odevzdá 

ředitelce školy nebo jí pověřené osobě do 30. dubna 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. Neodevzdá-li 

žák do 30. 4., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům 

maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.  

Před ústní zkouškou si žák vylosuje číslo, podle kterého obdrží pracovní list s vylosovaným tématem dle 

dodaného Seznamu děl. Pracovní list se skládá z ukázky textu uměleckého (dle žákova zadání) a textu 

neuměleckého, který ověřuje dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.  

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

Struktura pracovního listu 

Pracovní list obsahuje dvě ukázky. 

První ukázka je výňatkem z literárního díla, které si žák vylosoval na základě vlastního seznamu děl, který 

předložil k ústní maturitní zkoušce. Na uvedené ukázce žák prokáže obecné znalosti získané při četbě díla 

(obsah, umístění výňatku do kontextu díla), dále znalosti literárněhistorické (autorova tvorba, umělecký směr, 

kontext díla v širším literárním rámci) a provede strukturální rozbor (jednotlivé vrstvy, jazykové prostředky atd.) 

Druhá ukázka je pak textem neuměleckým. Tematicky se může vztahovat k textu uměleckému, žák by měl tento 

vztah prokázat, či vyloučit. Dále žák prokáže schopnost práce s textem (zejména obsahovou částí), provede 

jazykový rozbor (včetně funkčněstylové charakteristiky) a zhodnotí komunikační situaci. 

 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky 

 

Součástí zkoušky je i hodnocení jazykové kultury a používání jazykových norem (spisovnost, kultivovanost 

projevu, vystupování apod.). 

 

 

 

 

 

     

 

 


