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čj. GJB  1488 /2021  

 

V Berouně dne 27. září 2021 

 

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní 

zkoušky ve školním roce 2021 – 2022  
 

Pokyn ředitele školy pro studenty 4. A, 4. B a Oktávy podle § 79 odst. 3) z. č. 561/2004 

Sb. ve znění pozdějších novel pro jarní i podzimní termín profilové maturitní zkoušky  

v roce 2022 (poslední novela má číslo 94/2021). Pokyn ředitele vychází z novely vyhlášky 

o ukončování studia č. 405/2020 (jde o novelu vyhl. 177/2009 Sb.).  

 

1) Profilová část maturitní zkoušky se bude konat na základě ustanovení § 79 z.č.561/2004 

Sb., ve znění dalších novel a podle vyhlášky MŠMT ČR (uvedených výše).  

 

2) Žák koná v profilové (školní) části maturitní zkoušky dvě povinné zkoušky (kromě 

zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, pokud si ho žák zvolil ve společné 

části) a nejvýše dvě nepovinné zkoušky z níže uvedeného seznamu: 

Podle § 79, odst. 1 zákona 284/2020 Sb. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka 

a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, 

a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek.  

Podle § 79, odst. 3 zákona 284/2020 Sb.  Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku 

povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat 

těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky. 

Podle § 79, odst. 4 zákona 284/2020 Sb.  Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Podle § 79, odst. 5 zákona 284/2020 Sb.  Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy 

formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk (cizí jazyk lze zvolit pouze v případě, 

že si stejný jazyk nezvolil ve společné části), Matematika, Dějepis, Zeměpis, Občanský a 

společenskovědní základ, Fyzika, Chemie, Biologie, Informatika a výpočetní technika. 

Nejvýše dvě nepovinné zkoušky z nabídky si žák může zvolit tak, aby se neshodovaly se 

zkouškami povinnými. Jako nepovinnou zkoušku si žák dále může zvolit předmět 

matematika rozšiřující (podle § 78a, odst. 1 zákona 284/2020 Sb.) 

Žákovi, který hodlá maturovat z předmětu Informatika a výpočetní technika, se doporučuje 

absolvovat volitelný seminář (Seminář z IVT ve 3., nebo 4. ročníku). 
 

3) Žák koná povinné i nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky podle 

§79 odst. 4) b) z. č. 561/2004 Sb. formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 
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Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (podle odst.5 §79 z.č. 561/2004 Sb. 

podle novely 284/2020 Sb.) 

 

4) Termíny společné a profilové části maturitní zkoušky: 

 

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy je podle §4 odst. 1) písm. a) 

vyhl. MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb. středa 1. prosince 2021. 

 

PP (písemné práce) se konají: 
pondělí 4.4. 2022 – ČJL 

úterý  5.4. 2022 – ANJ 

středa   6.4. 2022 - ŠPJ, NEJ 

 

DT (didaktické testy) - podle sdělení MŠMT ČR č.j.:MSMT-32919/2020-1 v souladu s §2 

odst.3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s novelou 405/2020 Sb.: 

v jarním zkušebním období ve školním roce 2020/2021 se budou konat od pondělí 2. května 

do pátku 5. května 2022 

 

ÚZ (ústní zkoušky) profilové části se z rozhodnutí ředitele budou konat od pondělí 16. do 

pátku 20. května 2022. 

 

Podle § 81 odst. 7) z. č. 561/2004 Sb. (novely 284/2020 Sb.): Pokud žák koná v profilové 

části 4 povinné zkoušky, může zkoušku z cizího jazyka (profilovou část) nahradit jazykovým 

certifikátem z úspěšně vykonané standardizované zkoušky, podle seznamu zkoušek na:  
 

https://sdv.msmt.cz/file/55122/ 

 

5) Další informace 

Podle novely č. 405/2020 vyhl. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na 

středních školách maturitní zkouškou. 

Tato novela upřesňuje konání maturitní zkoušky. Některá ustanovení vyhlášky jsou svěřena 

k rozhodnutí řediteli školy. 

 

a/ podle §14a PP z českého jazyka a literatury má minimální rozsah 250 slov (horní hranice 

počtu slov není omezena) a trvá 120 minut, včetně času na volbu zadání 

 

b/ podle §14a odst. 2) ředitel školy stanoví 4 zadání písemné práce z Českého jazyka a 

literatury 

 

c/ podle § 14a odst. 3) všechna zadání jsou stejná pro oba obory studia 

 

d/ podle § 14b odst. 1) pro ústní zkoušku z ČJL stanovil ředitel seznam 111 literárních děl a   

kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních k ústní zkoušce 2021/ 2022: 

 

Světová a česká literatura do konce 18. století  minimálně 2 literární díla 

Světová a česká literatura 19. století    minimálně 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století    minimálně 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století    minimálně 5 literárních děl 

 

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

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

literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola a platí pro všech obory studia.  

 

Podle § 14b odst.2) - žák vybírá 20 literárních děl ze školního seznamu, které odevzdá řediteli 

školy nejpozději do čtvrtka 30. března 2022.  

 

e/ podle § 14b odst. 4) – příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a ústní zkouška trvá také 15 

minut 

 

f/ 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, včetně času na volbu zadání. 

 

g/ podle § 14c odst. 2) – pro PP z cizího jazyka ředitel školy stanoví jedno zadání 

 

h/ podle § 14c odst. 3) - všechna zadání jsou stejná pro oba obory studia 

 

i/ podle § 14d odst 1) - pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovil ředitel 25 témat 

 

j/ podle § 14d odst 2) – ke zkoušce se využívá pracovní list obsahující 3 zadání ke 

konkrétnímu tématu, a to: výklad pojmů - téma - gramatické cvičení  

 

k/ podle § 14d odst. 3) – příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a ústní zkouška trvá také 15 

minut 

 

l/ Ředitel pro každou zkoušku profilové části maturitní zkoušky stanovil 25 témat platných 

pro jarní i podzimní zkušební období (podle § 16, odst. 1). Příprava k ústní zkoušce trvá 15 

minut a ústní zkouška trvá také 15 minut. 

 

6) Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Pokud žák koná v profilové části MZK alespoň 4 povinné zkoušky, ředitel školy umožňuje 

jednu povinnou zkoušku profilové části MZK z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně 

vykonané standardizované zkoušky, doložené certifikátem, nejméně však na úrovni B1. (§ 81, 

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

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podá žák řediteli školy do 31.3.2022. 

Seznamy certifikovaných zkoušek pro školní rok 2020/2021 je zveřejněn na: 

https://sdv.msmt.cz/file/55122/ 

Pozn.:  Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka nemůže podat žák, který ve 

společné části maturuje z matematiky.  

 

7) Hodnocení zkoušek společné části MZK řeší §22 vyhlášky 177/2009 Sb, ve znění novely 

405/2020 Sb. Nově se stanovuje, že Cermat uvede hranici úspěšnosti didaktických testů 

na testových sešitech didaktických testů. 

Didaktické testy se nově hodnotí slovně „uspěl“ nebo „neuspěl“ a procentuálním vyjádřením 

úspěšnosti. 

 

8) Hodnocení profilové části MZK je popsáno v § 24 vyhlášky 177/2009 Sb, ve znění 

novely 405/2020 Sb.  
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Každá část profilové zkoušky je hodnocena zvlášť (PP a ÚZ). Podle §24 odst. 2) tvoří pro 

zkoušku z ČJL a cizího jazyka PP 40 % a ÚZ 60 % celkového hodnocení předmětu. 

 

Podle § 24 odst. 1 vyhlášky 177/2009 Sb, ve znění novely 405/2020 Sb. bude způsob a 

kritéria hodnocení profilové zkoušky, včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení 

výsledného hodnocení zkoušek na návrh ředitele školy schvalovat zkušební maturitní 

komise. Toto hodnocení zveřejní studentům ředitel neprodleně po jeho schválení. 

 

10) Podle § 19 vyhlášky 177/2009 Sb, ve znění novely 405/2020 Sb. stanoví ředitel školy 

způsob záznamu vytvářeného textu 2 měsíce před konáním příslušné písemné zkoušky, tj. 

nejpozději do 29. ledna 2022 (pro jarní zkušební období). 

 

 

 

Stanislav Lidinský, ředitel školy 

 

 


