
Doplněk k Příkazu ředitelky Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726 

k průběhu maturitní zkoušky 

upravující podmínky konání písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury 

a písemné a ústní zkoušky z cizího jazyka 

pro školní rok 2020/2021 

 

I. Obecné zásady 

 

1. Podmínky konání maturitní zkoušky byly upraveny novelizovanou vyhláškou č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou. Základem úpravy je zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

2. Organizace, zadání a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka 

a literatury a písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka bylo přesunuto ze 

společné (státní) části této tzv. komplexní zkoušky do profilové (školní) části. 

3. Z těchto tzv. komplexních zkoušek zůstal ve státní gesci (Cermat) pouze didaktický 

test. 

4. Písemné zkoušky se konají v jarním maturitním období nejdřív 1. dubna příslušného 

roku. 

5. Obsah a témata budou výlučně v gesci školy, stejně jako hodnocení písemných prací 

 z českého jazyka a literatury a písemných prací z cizího jazyka. 

6. Kritéria hodnocení musí být stanovena předem a maturující žáci s nimi musí být 

seznámeni nejpozději před zahájením zkoušky.   

7. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání.  

8. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. 

9. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.  

 

II. Písemná práce z českého jazyka a literatury 

 

1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci. 

2. V nabídce stanoví ředitelka školy 6 témat s výchozími texty se zadaným slohovým 

útvarem, ze kterých si žák zvolí 1 téma. 

3. Stanovené slohové útvary jsou uvedeny v maturitních okruzích z českého jazyka a 

literatury: vypravování, úvaha, popis, zpráva, referát, formální dopis obsahující 

charakteristiku, článek s reportážními prvky, článek s prvky fejetonu. 

4. Časový rozsah písemné práce je 110 minut. Na výběr tématu má žák 20 minut, dále 

pokračuje ve psaní 90 minut. 

5. Minimální požadovaný rozsah práce je 250 slov, doporučené maximum je 500 slov. 

6. K dispozici mají žáci Pravidla českého pravopisu.  

7. Maximální počet je 30 bodů za písemnou práci. K hodnocení bude využita struktura 

hodnocení uvedená v tabulce pro hodnotitele písemné práce z českého jazyka a 

literatury vytvořená společností Cermat. 

8. Kritéria hodnocení budou brát v úvahu stylistickou úroveň vypracování textu, 

dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast gramatiky a 

morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu. 

9. Spodní hranice úspěšnosti je 12 bodů. 

10. Váha písemné zkoušky z českého jazyka a literatury činí v rámci profilové části 40 %. 



11. Žákovi-cizinci se podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na jeho žádost 

prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání 

písemné práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.   

 

III. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

1. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola, minimální celkový počet 

nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena. 

2. Žák vybírá 20 literárních děl, z toho: světová a česká literatura do konce 18. století 

min. 2 literární díla, světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla, světová 

literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla, česká literatura 20. a 21. století min. 5 

literárních děl. 

3. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, 

drama. 

4. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

5. Žák odevzdává ředitelce školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií pro 

výběr maturitních zadání k ústní zkoušce v termínu stanoveném prováděcím 

předpisem MŠMT – tj. nejpozději do 31. 3. 2021. 

6. Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. Z tohoto seznamu si žák 

losuje jedno zadání, zkoušku koná s pracovním listem. 

7. Průběh zkoušky: 20 minut probíhá příprava na "potítku", samotná ústní zkouška trvá 

15 minut. 

8. Pro hodnocení ústní zkoušky bude využita tabulka pro hodnotitele ústní zkoušky 

připravená společností Cermat. 

9. Maximální počet bodů při hodnocení je 28 bodů, hranice úspěšnosti je 13 bodů. 

10. Váha ústní zkoušky z českého jazyka a literatury v rámci profilové části činí 60 %. 

 

IV. Písemná práce z cizího jazyka přesunutá ze společné do profilové části 

 

1. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. (Doporučené maximum je 250 slov.) 

2. Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých 

zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. 

Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy 

či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit a 

jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.  

3. Písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání.  

4. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

5. Ředitelka školy stanoví 1, maximálně 2 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky.  

6. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí.   

7. Každé zadání obsahuje 1 slohový útvar k písemnému zpracování s přihlédnutím 

k uvedené komunikační situaci. 

8. Kritéria hodnocení budou brát v úvahu stylistickou úroveň vypracování textu, 

dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast gramatiky a 

morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu. 

9. K hodnocení bude využita struktura hodnocení uvedená v tabulce pro hodnotitele 

písemné práce z cizího jazyka, vytvořené společností Cermat. Maximální počet bodů 

za písemnou práci je 30 bodů, spodní hranice úspěšnosti je 12 bodů. 



10. Váha písemné práce z cizího jazyka tvoří 40 % z celkového hodnocení zkušebního 

předmětu. 

 

V.  Ústní zkouška z cizího jazyka přesunutá ze společné do profilové části 

 

1. Ředitelka školy stanovila 25 monotematických maturitních zadání. 

2. Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího jedno zadání. 

3. Žák si vylosuje jedno zadání, v jednom dni nelze losovat 2x stejné téma. 

4. Příprava žáka trvá 20 minut, ústní zkouška probíhá 15 minut. 

5. Pro hodnocení ústní zkoušky bude využita struktura hodnocení pro cizí jazyky 

vytvořená společností Cermat. 

6. Pro hodnocení je stanoven maximální počet 28 bodů, spodní hranice úspěšnosti je  

13 bodů. 

7. Váha ústní zkoušky z cizího jazyka činí 60 % z celkového hodnocení daného jazyka. 

8. K hodnocení písemné zkoušky bude využita struktura hodnocení pro písemné zkoušky 

uvedená v tabulce Sekce cizích jazyků.  

9. Maximální počet bodů za PZ je 100 %, spodní hranice úspěšnosti je 48 %. 

10. Váha písemné zkoušky z cizího jazyka tvoří 40 % z celkového hodnocení zkušebního 

předmětu. 

 

VI. Písemná zkouška z cizího jazyka – školní zkouška  

 

1. Písemná zkouška se skládá z didaktického testu a písemné práce. 

2. Písemná zkouška trvá 80 minut, při konání nemůže žák použít překladový slovník. 

3. Didaktický test se skládá z náslechu a úloh ověřujících čtení a jazykové vědomosti  

a dovednosti. 

4. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření krátkého souvislého textu  

v rozsahu 70 – 100 slov na 1 téma se zadáním komunikační situace. 

5. Ředitelka školy stanoví 1 téma, které se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky. 

6. Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých 

zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. 

Prokáže, že umí vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, a stručně zdůvodnit a 

jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.  

7. Kritéria hodnocení budou brát v úvahu stylistickou úroveň vypracování textu, 

dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast gramatiky a  

morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu. 

8. Za písemnou práci lze získat maximální počet 20 bodů. 

9. K hodnocení písemné zkoušky bude využita struktura hodnocení pro písemné zkoušky 

uvedená v tabulce Sekce cizích jazyků.  

10. Pro hodnocení je stanoven maximální počet 100 bodů za písemnou práci, spodní 

hranice úspěšnosti je 48 bodů. 

11. Váha písemné zkoušky z cizího jazyka tvoří 40 % z celkového hodnocení zkušebního 

předmětu. 

 

VII. Ústní zkouška z cizího jazyka – školní zkouška 

 

1. Ředitelka školy stanovila 25 maturitních monotematických zadání. 



2. Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícím jedno zadání, lze využít obrazový materiál a mapy. 

3. Žák si vylosuje jedno zadání, v jednom dni nelze losovat 2x stejné téma. 

4. Příprava žáka trvá 15 minut, ústní zkouška probíhá 15 minut. 

5. Pro hodnocení ústní zkoušky lze využít strukturu hodnocení pro cizí jazyky 

vytvořenou společností Cermat. 

6. Váha ústní zkoušky z cizího jazyka činí 60 % z celkového hodnocení daného jazyka. 

 

VIII. Změny v podmínkách nahrazení profilové zkoušky z CJ  

 

1. U zkoušky z cizího jazyka může žák požádat o nahrazení výsledkem standardizované 

zkoušky, a to minimálně na jazykové úrovni B1, (pro Anglický jazyk B2), platí-li 

následující maturantova volba zkoušek: ČJL + CJ + 2-3 další zkoušky; a to tehdy, 

koná-li v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 zkoušky.  

2. Nahradit výsledkem standardizované zkoušky lze 1 povinnou a 1 nepovinnou zkoušku 

z cizího jazyka. 

3. Zkoušku nahradit nelze, pokud má žák pouze 2 „školní“ zkoušky a z matematiky 

maturuje formou didaktického testu ve společné části. 

4. Tato pravidla platí i pro profilovou zkoušku z cizího jazyka, který si žák zvolil ve 

společné části a u kterého koná didaktický test zadávaný Cermatem. 

 

 

 

 

 

 

Praha 27. 10. 2020      PhDr. Jaroslava Kuchařová 
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