Další informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 na základě
novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 15. 10. 2020
1. Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou
součástí profilové části MZ.
2. Přihláška k MZ – do 1. 12.; škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky
z Cermatu do 15. 12.; již se nepožaduje, aby žák svým podpisem stvrdil správnost
údajů ve výpisu
3. Společná část MZ – pouze didaktické testy
a) Budou hodnoceny pouze uspěl/neuspěl; hodnocení „uspěl“ není podmínkou
pro připuštění žáka k profilové části MZ, ale je podmínkou pro získání
maturitního vysvědčení.
b) Didaktický test z ČJL – trvá 75 minut
c) Didaktický test z cizího jazyka – trvá 100 minut (40 minut poslech, 60 minut
test)
d) Didaktický test z matematiky – trvá 120 minut (žák, který koná didaktický test
z matematiky, bude mít v profilové části MZ méně známek, protože
na didaktický test nenavazuje písemná práce a ústní zkouška jako např. u ČJL).
e) Pro konání didaktických testů, písemných zkoušek a písemných prací profilové
části MZ je zakázána jakákoli vzájemná komunikace mezi žáky.
f) Opuštění učebny v průběhu konání didaktických testů z jiných než zdravotních
důvodů se posuzuje, jako by žák zkoušku ukončil.
g) Hodnocení didaktických testů – MŠMT zveřejní kritéria hodnocení do 31. 3.
způsobem umožňujícím dálkový přístup; žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud
dosáhne hranice úspěšnosti.
h) Didaktický test hodnotí Cermat, výsledky následně zpřístupní školám; škola
poté zpřístupní žákům výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických
testů žáka.
4. Profilová část MZ
a) Při konání písemné práce z ČJL a cizího jazyka sedí každý žák v samostatné
lavici.
b) Písemná práce a ústní zkouška z ČJL a z cizího jazyka se konají vždy
před zkušební maturitní komisí.
c) Písemná práce z ČJL – souvislý text slohové práce, minimální rozsah 250 slov,
ředitelka školy stanoví 4 zadání (budou zpřístupněna bezprostředně
před zahájením zkoušky), trvá 110 – 160 minut včetně času na volbu zadání, žák
má možnost použít Pravidla českého pravopisu, způsob záznamu vytvářeného
textu – ručně psaný text.
d) Ústní zkouška z ČJL
 Ředitelka školy určila seznam literárních děl – viz webové stránky školy.
 Žák sestaví vlastní seznam literárních děl.



Kritéria pro sestavení seznamu literárních děl žáka:
a) Světová a česká literatura do konce 18. století - minimálně
2 literární díla
b) Světová a česká literatura 19. století - minimálně 3 literární díla
c) Světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla
d) Česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl
e) Minimálně po dvou literárních dílech musí být v seznamu
zastoupena próza, poezie, drama.
f) Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.



Žák odevzdá svůj seznam do 31. 3. vyučujícímu českého jazyka
(pro jaro), nebo do 30. 6. (pro podzim). Pokud neodevzdá, při ústní
zkoušce losuje z celého seznamu literárních děl.
 Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.
V jednom dni nelze losovat 2x stejné literární dílo.
 Zkouška má formu řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
(úryvek z literárního díla, dále úryvek vztahující se k učivu o jazyce
a slohu).
e) Písemná práce z cizího jazyka – souvislý text, minimální rozsah 200 slov, trvá
60 – 90 minut, žák má možnost použít překladový slovník, ředitelka školy
stanoví 1 zadání skládající se ze dvou částí (bude zpřístupněno bezprostředně
před zahájením zkoušky), způsob záznamu vytvářeného textu – ručně psaný
text.
f) Ústní zkouška z cizího jazyka
 Ředitelka školy stanovila témata – viz webové stránky školy.
 Zkouška má formu řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu,
součástí pracovního listu je také zadání ověřující znalost terminologie
vztahující se k oblasti odborného vzdělávání.
 Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.
V jednom dni nelze losovat 2x stejné téma.
g) Hodnocení zkoušek profilové části MZ
 Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky včetně hranice úspěšnosti
a způsob stanovení výsledného hodnocení navrhuje ředitelka školy,
před konáním první zkoušky ji schvaluje zkušební maturitní komise
(škola zveřejní na přístupném místě ve škole a také způsobem
umožňujícím dálkový přístup).
 V případě ČJL a cizího jazyka – hodnocení písemné práce 40 %
a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení.
 Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou dle SERR, uvede
se „nahrazeno.“
 Hodnocení písemné práce navrhuje zkušební maturitní komisi učitel
pověřený ředitelkou školy hodnocením zkoušky (učitel českého jazyka,
cizího jazyka), hodnocení praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje
vedoucí práce/zkoušející.



Hodnocení písemné práce z ČJL a cizího jazyka oznámí žákovi předseda
zkušební maturitní komise nejpozději v době konání ústních MZ.
5. Nahrazující zkouška z cizího jazyka
a) Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky
dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni dle SERR, nejméně
však na úrovni B1.
b) Nahradit lze profilovou zkoušku z cizího jazyka (písemnou práci a ústní zkoušku
navázanou na konání didaktického testu; didaktický test žák koná vždy)
6. Konání MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek PUP
 Koná se vždy v souladu s doporučením školského poradenského
zařízení.
7. Celkové hodnocení MZ
a) Prospěl s vyznamenáním – v profilové části MZ nebyl žák hodnocen z žádné
povinné zkoušky stupněm horším než chvalitebný; současně aritmetický průměr
hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části MZ není vyšší než 1,50;
současně žák uspěl u povinných zkoušek společné části MZ
b) Prospěl - v profilové části MZ nebyl žák hodnocen z žádné povinné zkoušky
stupněm nedostatečný; současně žák uspěl u povinných zkoušek společné části
MZ
c) Neprospěl - v profilové části MZ byl žák hodnocen z některé povinné zkoušky
stupněm nedostatečný

V Praze 31. 8. 2021

Ing. Monika Hrubešová v. r.

