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          č.j.  GJB  0871/2022 

Hodnocení PP z anglického, německého a španělského jazyka v profilové části MZK 

jaro – podzim 2021 – 2022 

1) V předmětu cizí jazyk vycházíme z § 24 odst.2) vyhlášky 177/2009 Sb. (novela 

405/2020 Sb.). V této vyhlášce je stanoveno, že hodnocení písemné práce tvoří 

v celkovém hodnocení 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% v celkovém hodnocení 

zkušebního předmětu. 

2) Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části podle § 24 odst 1) vyhlášky 

včetně hranice úspěšnosti a stanovení výsledného hodnocení zkoušky navrhuje ředitel 

a schvaluje zkušební maturitní komise nejpozději před začátkem konáním první 

zkoušky. Zkušební maturitní komisí pro daný předmět rozumíme předsedu, 

místopředsedu, třídního učitele, zkoušejícího a přísedícího daného předmětu. 

Předpokládáme, že zkušební maturitní komise schválí kritéria hodnocení do 31. března 

2022. Poté ředitel školy zveřejní kritéria hodnocení MZK. 

3) V nabídce povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve 

školním roce 2021–2022 (č.j. GJB 1488/2021) ředitel školy stanovil, že podle § 14c 

odst. 1) – PP z cizího jazyka se rozumí vytvoření 2 textů, kratšího v rozsahu 60–80 

slov, delšího v rozsahu 140 – 160 slov, celkem tedy v minimálním rozsahu 200 slov. 

Délka trvání PP je 70 minut.  

4) Celkový počet bodů pro hodnocení celé písemné práce je 40. Delší text bude 

hodnocen nejvýše 28 body a kratší text nejvýše 12 body. Přidělení bodů provede 

hodnotitel PP podle tabulek (příloha č. 1 a 2 tohoto pokynu). 

V případě, že žák nesplnil téma PP, je hodnocen 0 bodů a celá práce bude hodnocena 

také 0 body. 

5) Hodnotitel bude hodnotit PP tak, že od stanoveného počtu bodů u jednotlivých kritérií 

vždy odečte body za nesplnění některého z požadavků uvedených v příloze. Získané 

body u jednotlivých kritérií zapíše do formuláře PP a celkový součet do návrhu pro 

hodnocení maturitní komise.  

6) PP opravují vždy učitelé určení ředitelem školy, kteří v dané skupině studentů 

nevyučují. Převzetí PP od ředitele školy hodnotitelé stvrdí podpisem. Po opravení 

zapíší své hodnocení na formulář PP, podepíší ho a v případě klasifikace nedostatečně 

zdůvodní písemně své hodnocení. 

Každou práci dále přehlédne a hodnocení podpisem potvrdí další určený vyučující 

příslušného jazyka. Nejzazší termín předání ohodnocených PP řediteli školy je 26. 

duben 2021. 
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7) Hodnocení PP navrhuje maturitní komisi hodnotitel práce podle §36 odst. 2) vyhl. 

Zkušební maturitní komise vyhodnocuje PP v termínu stanoveném ředitelem školy.  

Předpokládáme termín do 29.dubna 2022. Žákovi oznámí hodnocení předseda MZK 

nebo jím pověřený místopředseda MZK nejpozději v době konání ústních MZK (podle 

§24 odst. 5) vyhl.  

Předpokládány termín je 30. duben 2022. 

8) Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části podle § 24 odst 1) vyhlášky 

včetně hranice úspěšnosti a stanovení výsledného hodnocení zkoušky navrhuje ředitel 

a schvaluje zkušební maturitní komise nejpozději před začátkem konáním první 

zkoušky. Zkušební maturitní komisí pro daný předmět rozumíme předsedu, 

místopředsedu, třídního učitele, zkoušejícího a přísedícího daného předmětu. 

9) Podle § 24 odst 1) vyhlášky stanovuje ředitel školy hranici úspěšnosti PP z cizího 

jazyka na nejméně 17 získaných bodů (v součtu z obou částí PP).  

10) PP zadávají vyučující jiných předmětů, než jsou učitelé příslušného cizího jazyka. 

Podle §36 vyhl. návrh hodnocení PP navrhuje zkušební maturitní komisi učitel 

pověřený ředitelem. Zkušební maturitní komise hlasuje o tomto hodnocení. Předseda 

maturitní komise oznámí žákovi hodnocení PP nejpozději v době konání UZ (§24, 

odst. 5). 

Rozsah textu PP:  

Délka textu pro 1. část písemné práce je  140 – 160 slov, interval pro 1. část PP je tedy 20 

slov: 

Délka PP 

kratší o 1 interval  120 – 139 slov  delší o 1 interval 161 – 180 slov 

kratší o 2 intervaly  100 – 119 slov  delší o 2 intervaly 181 – 200 slov 

kratší o 3 intervaly  80 – 99 slov   delší o 3 intervaly 201 – 220 slov 

Délka textu pro 2. část písemné práce je  60 – 80 slov, interval pro 2. část PP je tedy 10 slov: 

kratší o 1 interval  50 - 59 slov   delší o 1 interval 81 – 90 slov 

kratší o 2 intervaly  40 – 49 slov   delší o 2 intervaly 91 – 100 slov 

kratší o 3 intervaly  30 – 39 slov   delší o 3 intervaly 101 – 110 slov 

Další kritéria hodnocení jsou uvedena v tabulkách  „Kritéria hodnocení písemné práce 

z cizího jazyk a- část 1 a 2.“ 

Opatření pro žáky s PUP ve šk. roce 2021/22: 

(postupuje se striktně podle doporučení ŠPZ pro jednotlivé studenty.  

 

 

 

V Berouně 24.3.2022       PhDr. Marie Poledníková 


