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GJB č.j.  010 /2021 

 

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné maturitní 

práce v roce 2021 

 

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka 

a literatury a cizího jazyka při profilové maturitní zkoušce v jarním i 

podzimním termínu 2021 podle §19 odst. 3) vyhl. 77/2009 Sb.  
 

1) Ředitel školy k 31. 1. 2021 tj. nejméně dva měsíce před konáním písemných prací podle 

§14a) a §14c) vyh177/2009 Sb. stanovuje způsob záznamu vytvářeného textu podle §19 

odst. 3). 

Podle §14a) budou žáci konat písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, 

podle §14c) budou žáci konat písemné maturitní zkoušky tak, jak se přihlásili do 

1.12.2020, z anglického, německého a španělského jazyka.  

 

2) Ředitel seznámí se způsobem záznamu vytvářeného textu písemné práce žáky 

maturitních tříd IV.A, IV.B a Oktáva ústně v jednotlivých třídách, vyvěšením na 

nástěnce v 1. poschodí školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

www.gymberoun.cz v sekci Maturita. 

Seznámí s tímto rozhodnutím pedagogické pracovníky školy nejpozději na pedagogické 

radě v lednu 2021. 

 

3) Podle §14a) odst.1) ředitel stanovuje pro PP z českého jazyka a literatury minimální 

rozsah 250 slov a délku trvání PP 120 minut, včetně času na volbu zadání. Dále 

stanovuje podle §14a) odst. 2) pro PP z českého jazyka a literatury 4 zadání PP, která 

jsou podle odst.3) stejná pro oba obory studia (čtyřletého i osmiletého). 

Žákům s PUP bude podle odst.4) přiznána prodloužená doba konání PP. 

 

4) Ředitel zpřístupní žákům bezprostředně před zahájením PP 4 zadání. Zadání jsou na 

titulní straně formuláře k zápisu PP.  Tento formulář obsahuje titulní stranu s hlavičkou 

školy, místem pro jméno, příjmení a třídu žáka. Na titulní straně jsou uvedena také 

zadání PP. Žák vyplní příslušné údaje a vyznačí zakroužkováním zvolené číslo tématu 

PP. Dále titulní list obsahuje místo pro záznamy a podpis zadavatele PP, který bude od 

žáků PP vybírat. 

 

5) Způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury při 

profilové maturitní zkoušce v jarním a podzimním termínu 2021 podle §14a) 

vyh177/2009 Sb.:  

a) žák zapíše čitelně rukou text PP do papírového formuláře, který obdrží od                 

zadavatele v učebně. Žák nesmí použít jiný než školou orazítkovaný formulář. 
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Tento formulář může použít k poznámkám, k vytvoření konceptu a píše na něj 

definitivní text.   

b) žák s PUP, který má explicitně uveden zápis na PC v posudku ped. psych. 

poradny, zaznamená text v textovém editoru. 

 

6) Stránky formuláře, které žák obdrží, jsou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky 

s čísly 1-6). V případě potřeby si od vyučujícího v učebně vyžádá další list (strany 7-8). 

Vydání dalšího listu žákovi vyučující jmenovitě zaznamená do protokolu o realizaci PP 

v dané učebně.                  

Vyučující v učebně převezme hotovou práci od jednotlivých žáků po vypršení času na 

zpracování PP, podepíše se na titulní straně každé PP a potvrdí, že žák odevzdal všechny 

strany formuláře (nepopsané, koncept, apod.).  

Vyučující vyplní protokol o PP v učebně a odevzdá ho spolu s PP řediteli, nebo jinému 

předem určenému pracovníkovi.     

  

7) Podle §14c) odst.1) ředitel stanovil pro PP z cizího jazyka celkový minimální rozsah 

200 slov (vytvoření 2 textů, kratšího v rozsahu 60–80 slov, delšího v rozsahu 140 – 160 

slov) a celkové délce trvání PP 70 minut. 

Dále stanovil podle §14c) odst. 2) pro PP z cizího jazyka a literatury 1 zadání (pro oba 

texty), které je podle odst. 3) stejné pro oba obory studia (čtyřletého i osmiletého). 

Žákům s PUP bude podle odst.4) přiznána prodloužená doba konání PP. 

 

8) Ředitel zpřístupní žákům bezprostředně před zahájením PP její zadání. Zadání je na 

titulní straně formuláře k zápisu PP. Tento formulář obsahuje titulní stranu s hlavičkou 

školy, místem pro jméno, příjmení a třídu žáka. Na titulní straně je také uvedeno zadání 

PP. Dále titulní strana obsahuje také místo pro podpis a záznam zadavatele PP, který 

bude od žáků PP vybírat. 

 

9) Způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce z cizího jazyka při profilové 

maturitní zkoušce v jarním termínu 2021 podle §14c) vyh177/2009 Sb.:  

a) žák zapíše čitelně rukou text PP do papírového formuláře, který obdrží od                 

zadavatele v učebně.  

Žák nesmí použít jiný než školou orazítkovaný formulář. Tento formulář může 

použít k poznámkám, k vytvoření konceptu a píše na něj definitivní text.   

b) žák s PUP, který má explicitně uveden zápis na PC v posudku ped. psych. 

poradny, zaznamená text v textovém editoru 

c) předchozí odst.6) platí stejně pro PP z cizího jazyka. 

 

10)  Žák, kterému ředitel školy umožnil profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit 

výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky, doložené certifikátem (§ 81, 

odst.7 z.č. 284/2020 Sb. a § 19a vyhlášky 177/2009 Sb, novela 405/2020 Sb.), se 

profilové zkoušky z cizího jazyka neúčastní.  

 

       V Berouně dne 7. ledna 2021    Stanislav Lidinský 

 

 

 


