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1. Legislativa 
 
- Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou 
- pro rok 2021/22 nejsou žádné změny v právních předpisech, platí model MZ s účinností od 

roku 2020/21 
- následky OOP z minulých let: 

• prvomaturanti z 2021 (jaro/podzim) nekonají PP (ani v rámci 
náhradního/opravného termínu), u vázaných zkoušek ani ÚZ (pouze na 
žádost) 

• prvomaturanti z 2020 (jaro) konají ÚZ, ale nekonají PP (ani v rámci 
náhradního/opravného termínu) 

• ostatní žáci konají ÚZ i PP (viz dále) = vázané zkoušky v profilové části 

2. Přihlašování 
 
- nový formulář (nejsou rozlišeny části zkoušky – ČjL, Cj) 
- odevzdat do 1. 12. 2021 Mgr. L. Payerové 
- kontrola správnosti údajů na Výpisu z přihlášky 
- osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí mohou do poloviny ledna 2022 podat 

písemnou formou požadavek na úpravu podmínek u ČjL (společná i profilová část) a Ma 
(společná část) 

3. Počítání pokusů 
 
- u žáků přihlášených k MZ2021 (prvomaturanti) a MZ2021P (prvomaturanti i repetenti) se 

navyšuje počet pokusů DT na čtyři (celých 5 let) 

4. Uznané zkoušky z předchozího vzdělávání 
 
- týká se pouze žáků, kteří již získali české/ československé vysvědčení 
- žádost se přikládá k přihlášce k MZ v písemné formě spolu s uznávaným vysvědčením 

5. Dosažení vzdělání 
 

- žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže vykoná úspěšně obě části maturitní 
zkoušky 

- maturitní zkouška se skládá ze společné části (dále SČ) a z části profilové (dále PČ) 
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6. Společná část (SČ) 
 
- pouze DT (ČjL, Cj, Ma) 
- vyhlášení jednotného zkušebního schématu do 15. 1. 2022 takto: 

• Aj – 2. 5. 2022 13:00 – 15:15 (PUP 13:00 – 15:50) 
• ČjL – 3. 5. 2022 8:00 –   9:40 (PUP    8:00 – 10:05) 

- zkoušky SČ hodnoceny pouze uspěl/neuspěl 
- předání výsledků DT 15. 5. 2022 
- na vysvědčení pouze % úspěšnost 
- vázané zkoušky (PP a ÚZ) z ČjL a Cj přesunuty do profilové části 
- neplatí katalogy požadavků 
- neplatí společná kritéria hodnocení 
- kritéria hodnocení PP a UZ (i pro žáky s PUP) stanovil ředitel školy 

6.1. Nabídka a forma zkoušek SČ MZ 
 

⇒ Povinné zkoušky SČ 
• pouze formou DT 

o český jazyk a literatura 
o cizí jazyk (jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části) nebo 

matematika 
 

⇒ Nepovinné zkoušky SČ  
• lze vybírat pouze předmět, ze kterého žák nekoná povinnou zkoušku 
• až 2 nepovinné zkoušky 

o cizí jazyk 
o matematika 
o matematika rozšiřující 

7. Profilová část (PČ) 

7.1. Termíny profilových zkoušek 
 

⇒ Jarní zkušební období  
• PP ČJL 19. 4. 2022, 9.00h 
• PP Cj  20. 4. 2022, 9.00h 
• UZ ČjL, Cj 23. – 25. 5. 2022 (časový rozpis bude upřesněn první týden v květnu 

2022 dle počtu žáků připuštěných k UZ) 

7.2. Podzimní zkušební období (1. – 20. 9. 2022) 
•  termíny PP a UZ stanoví do 25. 8. 2022 ŘŠ 
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7.3. Základní informace o konání zkoušek PČ 
 
- počet vázaných a dalších profilových zkoušek stanovuje ŠVP, takže žáci konají kromě 

vázaných 2 další povinné profilové zkoušky 
- profilová zkouška z ČjL a všechny profilové zkoušky z Cj (povinné i nepovinné, vázané i 

školní) se konají vždy výhradně formou PP a UZ 
- ostatní profilové zkoušky se konají formou ústního zkoušení (řízeného rozhovoru) na 

vylosované téma 
- v jenom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x stejné téma 
- žáci mají 15 minut na přípravu a 15 minut na ústní zkoušení 
- ŘŠ zveřejnil 20 – 30 témat (platí pro náhradní a opravné zkoušky) dne 30. 9. 2021 na webu 

školy 
- školní seznam četby (60 děl) pro ČjL a kritéria jeho sestavení zveřejnil ŘŠ dne 30. 9. 2021 

na webu školy 
- celkové hodnocení ČjL a Cj: 40 % PP a 60 % UZ pomocí známek 
- způsob záznamu textu PP intaktní žáci: metoda papír, tužka (modrá nebo černá, ne 

obyčejná) 
- u žáků s PUP dáno zprávou z PPP (žáci stvrdí nastavené podmínky předem svým podpisem) 
- způsob a kritéria hodnocení, hranici úspěšnosti schvaluje ZMK  

7.4. Jmenování ZMK: 
 

předseda:   Mgr. Přemysl Frýdek (Česká Kamenice) 
místopředseda:  Mgr. Jana Veselá 
třídní učitel:  Mgr. Miroslav Rovenský 

7.5. Nabídka a forma zkoušek PČ MZ  
 
- na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 
242/2008 Sb., a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní 
vyhláška), 274/2010 Sb., 54/2010 Sb. a 273/2010 Sb. stanovuje ŘŠ pro obor 79-41-K/41 
následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části 
maturitní zkoušky a stanovuje formu zkoušky: 

 
⇒ Povinné zkoušky PČ 

• český jazyk a literatura (PP + UZ) 
• cizí jazyk ze SČ (PP + UZ) – pokud si žák nezvolil ve SČ matematiku 
• 2 další (dle ŠVP, nezávislé na volbě Cj/Ma v SČ) – forma UZ 
• 2. cizí jazyk (PP + UZ) 
• základy společenských věd 
• dějepis 
• zeměpis 
• dějiny české a světové literatury 
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• matematika 
• fyzika 
• chemie 
• biologie 
• informatika a výpočetní technika 
• výtvarná výchova (forma zkoušky je kombinací dvou forem, a to vypracování 

maturitní práce a její obhajoba před ZMK a ústní zkoušky před ZMK) 
 

⇒ Maturitní práce: 
• zadání (téma, způsob zpracování, kritéria hodnocení) určí ŘŠ min. 4 měsíce před 

obhajobou 
• oponenta určí ŘŠ min. 1 měsíc před obhajobou 
• příprava na obhajobu trvá 5 minut a obhajoba 15 minut  
 

⇒ Nepovinné zkoušky SČ  
• lze vybírat pouze předmět, ze kterého žák nekoná povinnou zkoušku 
• až 2 nepovinné zkoušky 
• žák může vybírat ze stejné nabídky stanovené ředitelem školy pro povinné zkoušky 

 

7.6. Podrobnosti pro konání profilových zkoušek 

7.6.1. Podrobnosti pro konání PP (ČjL + Cj)  
 
• pro jeden obor stejný čas zahájení a stejné zadání 
• v případě, že se žák dostaví pozdě (minimálně 5 minut před zahájením zkoušky), 

nebude ke zkoušce připuštěn 
• žáci sedí samostatné lavici za sebou 
• počet intaktních žáků je omezen na 10 v jedné učebně 
• počet žáků se stejným PUP je omezen na 14 v jedné učebně 
• zákaz vzájemné komunikace 
• opuštění učebny z jiných, než zdravotních důvodů stanovil ŘŠ takto: 
• žák může opustit učebnu 1x na 5 minut z důvodu odchodu na toaletu, práci odevzdá 

zadavateli, který zaznamená dobu nepřítomnosti žáka do protokolu o průběhu PP 
pro danou učebnu 

• pro každou učebnu je vytvořena příloha k protokolu o průběhu profilové části MZ a 
zde je možno uplatnit námitky k průběhu zkoušky 
 

Předseda zkušební maturitní komise Mgr. Přemysl Frýdek (Základní škola T. G. Masaryka a 
gymnázium Česká Kamenice, příspěvková organizace) jmenovaný KÚÚK, pověřil 
zastupováním u PP z ČjL dne 19. 4. 2022 a u PP z Cj dne 20. 4. 2022 Mgr. Lenku Říhovou 
(Městské gymnázium a Základní škola Jirkov)  
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7.6.1.1. Český jazyk a literatura 
   
• rozsah slov     min. 250 
• časový limit min.    120 minut 
• povolené pomůcky    Pravidla českého pravopisu 
• osoby vzdělávající se v zahraničí: Překladový slovník, Slovník spisovné 

češtiny 
• počet zadání   6 na výběr 

7.6.1.1.1. Kritéria hodnocení písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky z českého 
jazyka a literatury 

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

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. 
• Písemná zkouška trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.  Pro žáky s PUP se čas 

na přípravu prodlužuje na základě doporučení PPP. Pro písemnou zkoušku je 
ředitelem školy stanoveno šest témat, která se zpřístupní žákům bezprostředně před 
zahájením zkoušky. Žák si volí 1 zadání.  

• Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky školy. Při konání písemné práce 
má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu a kompenzační pomůcky v 
souladu s doporučením PPP. Písemná práce bude psána do záznamových archů, 
vytvořených školou, žák obdrží i papíry na koncept opatřené razítkem školy. Po 
skončení zkoušky žák odevzdá všechny použité i nepoužité papíry. V případě psaní 
písemné práce na PC je nutné po vytištění práci autorizovat vlastním podpisem žáka. 

7.6.1.1.2. Způsob hodnocení 
 

• K hodnocení písemné práce bude využita Bodová škála k hodnocení PP z CJL 
CERMAT, součet bodů bude převeden na známku. Maximální dosažitelný počet bodů 
je 30, minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 12 bodů (40 %). 

7.6.1.1.3. Klasifikační stupnice pro písemnou práci (hodnocení platí i pro žáky s PUP):  
 

30 – 27   výborný,  
26 – 22   chvalitebný,  
21 – 17   dobrý, 
16 – 12   dostatečný,  
11 a méně   nedostatečný. 

 
Udělení hraničních bodů nebo hodnocení hraniční práce bude konzultováno s druhým 
hodnotitelem. 
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Dílčí zkouška konaná písemnou formou ze zkušebního předmětu český jazyk a 
literatura je hodnocena podle tří, respektive šesti dílčích kritérií 

Konkrétní kritéria hodnocení písemné práce 
 

I. Vytvoření textu podle zadaných kritérií (max. 10 bodů) 
• I-A Obsah – téma 
• I-B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) 

 
 

II. Funkční užití jazykových prostředků (max. 10 bodů) 
• II-A Pravopis a tvarosloví, slovotvorba 
• II-B Lexikum 

 
III. Syntaktická a kompoziční výstavba textu (max. 10 bodů) 

• III-A Větná syntax, textová koheze 
• III-B Nadvětná syntax, koherence textu 

 
• Za každé dílčí kritérium může žák obdržet 0 – 5 bodů. 

 
 

Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 
 

• písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium - I. I-A: text se prokazatelně 
nevztahuje k zadanému tématu 
 

• písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium - I. I-B: text prokazatelně 
nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační 
situace 

 
•  písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje 

požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci dané tolerance. 
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7.6.1.2. Anglický jazyk 
 

• rozsah slov     min. 200 
• časový limit min.    75 minut 
• povolené pomůcky    Překladový slovník  
• osoby vzdělávající se v zahraničí:  Překladový slovník 
• počet zadání   1  

 
 

7.6.1.2.1. Kritéria hodnocení písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky z 
anglického jazyka 

 
Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, 
která je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma/jednu 
komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov. V první části písemné práce lze získat 
nejvýše 24 bodů, ve druhé části nejvýše 12 bodů. V písemné práci tedy může žák dosáhnout 
maximálně 36 bodů. 
 
Část PP   1. část   2. část   Celkem v PP 
Váha části   24 bodů  12 bodů  36 bodů 
Požadovaná délka textu 140 – 170 slov  60 – 70 slov  200 -240 slov  
 
Hranice úspěšnosti pro písemnou práci je stanovena na 44 % z maximálního skóre. Aby žák 
v písemné práci uspěl, musí získat nejméně 16 bodů. Získané body za obě části se sčítají. 
V praxi to znamená, že žák, který získal např. 10 bodů za 1. část písemné práce a 6 bodů za 
2. část písemné práce, celkově v písemné práci uspěl. Pokud žák napsal jen 1. část písemné 
práce a získal za ni nejméně 16 bodů, uspěl v celé písemné práci, přestože získal 0 bodů za 
2. část písemné práce. 
 
Čas vymezený na testování 
 
Na písemnou práci z anglického jazyka je vyhrazeno 75 minut. Součástí těchto 60 minut je i čas 
na přečtení a promyšlení zadání a zápis odpovědí do záznamového archu. 
 
Povolené pomůcky 
 
V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní 
přílohy věnované jednotlivým vybraným typům textů, např. korespondenci. Některé slovníky 
obsahují samostatnou část, ve které jsou uvedeny základní charakteristiky vybraných typů 
textů (např. jak napsat formální dopis nebo zprávu, v čem se liší psaní formálního 
a neformálního dopisu), zpracované ukázky textů, užitečné fráze k jednotlivým typům textů, 
vhodná oslovení/zakončení u formálních dopisů apod. Protože jde o znalosti a dovednosti, 
které má žák v písemné práci prokázat, nesmí slovníky s uvedenými přílohami během 
testování používat. Stejně tak není přípustné, aby slovník obsahoval vepsané poznámky 
týkající se charakteristiky textů. Před konáním písemné práce kontroluje vhodnost slovníků 
zadavatel. Během testování není možné vzdálit se z místa a komunikovat se spolužáky. Pokud 
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si tedy žák nepřinese vlastní slovník nebo nevyužije nabídky zapůjčit si slovník ve škole, nebude 
mu umožněno si od někoho v učebně během testování slovník půjčit.  
 
Požadavky na žáka zohledňují vymezení referenční jazykové úrovně B1 podle stupnice 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
 
 
 
Zadání písemné práce 
 
Součástí každé části písemné práce je zadání, které specifikuje, jaké požadavky má žák 
v písemné práci splnit. Hodnotitel pak posuzuje, do jaké míry a v jaké kvalitě žák tyto 
požadavky splnil. Zadání písemné práce je v českém jazyce. Může být doplněno o krátký stimul 
(např. úryvek z dopisu, inzerát, nákres), který je uveden v anglickém jazyce. Ze zadání se žák 
dozví, jaký typ textu a na jaké téma/v rámci jaké komunikační situace má text zpracovat, jak 
dlouhý má text být, kdo je jeho očekávaným příjemcem (čtenářem) a jakou komunikační funkci 
má text splnit. Součástí zadání jsou i dílčí požadavky (body zadání), které má žák ve své práci 
v odpovídající míře podrobnosti zpracovat. Klíčové informace a výrazy jsou v zadání vždy 
uvedeny tučně, aby je žák nemohl přehlédnout. 
 
Žáci s PUP 
 
Pro žáky s PUP se čas na přípravu prodlužuje na základě doporučení PPP. Žák má možnost 
použít kompenzační pomůcky v souladu s doporučením PPP. 
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7.6.2. Podrobnosti pro konání UZ z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka  

7.6.2.1. Český jazyk a literatura 
 
• příprava   15 minut    
• časový limit zkoušení  max. 15 minut 
• podoba PL   úryvek z díla + zadání ověřující znalost  

    učiva o jazyce a slohu  
• témata   školní seznam děl: min. 60 děl + kritéria  

jeho sestavení – žákovský seznam děl:  
20 děl, žák odevzdá do 31. 3. 2022 Mgr. L. Payerové 

 

7.6.2.1.1. Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky z českého 
jazyka a literatury 

 
• Žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl sestavený z aktuálního školního 

seznamu literárních děl vyučujícímu ČJL.  
• U zkoušky žák losuje 1 z 20 titulů z vlastního seznamu. Zkouška probíhá formou 

řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu. 
 

• Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut (pro žáky s PUP se čas na přípravu prodlužuje 
na základě doporučení PPP) a samotná zkouška také maximálně 15 minut (práce s 
uměleckým textem trvá 10 minut, práce s neuměleckým textem trvá 5 minut). 

Maximální dosažitelný počet bodů za celou profilovou zkoušku je 28 bodů, minimální počet 
bodů pro úspěšné složení zkoušky je 13 bodů (44 %). 

Konkrétní kritéria hodnocení ústní zkoušky: 
 

I. Analýza uměleckého textu: (max. 12 bodů) 

1. část: zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční 
výstavba, literární druh a žánr 

2. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, typy promluv, veršová výstavba 

3. část: jazykové prostředky a jejich funkce 

II. Literárněhistorický kontext literárního díla: (max. 4 body) 
 

III. Analýza neuměleckého textu: (max. 8 bodů) 

1. část: porozumění textu, charakter komunikační situace 

2. část: funkční styl, slohový postup a útvar, jazykové prostředky a jejich funkce 

IV. Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura: (max. 4 body) 
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Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. 

Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. 
kritérium) platí: 

• Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně 
než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 
 

• Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. 
 

• Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se 
vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. 

7.6.2.1.2. Klasifikační stupnice pro ústní zkoušku (hodnocení platí i pro žáky s PUP): 
 
25 – 28 bodů výborný 
21 – 24 bodů  chvalitebný 
17 – 20 bodů dobrý 
16 – 13 bodů dostatečný 
12 – 0 bodů nedostatečný 

 
Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení: 

Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy uměleckého 
textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až II. části 
analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými 
normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. 

7.6.2.1.3. Celkové hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 
 
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí konaných různou 
formou: ústně a písemně.  Celková známka z předmětu je váženým aritmetickým průměrem 
známek z obou částí v poměru ústní zkouška 60 % a písemná zkouška 40 %.  Žák vykoná 
zkoušku nebo část zkoušky úspěšně pokud je hodnocen stupněm jedna až čtyři uvedeným v 
tabulce. V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, 
kterou nevykonal úspěšně. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 
 

7.6.2.2. Anglický jazyk 
 

• příprava   15 minut    
• časový limit zkoušení  max. 15 minut 
• podoba PL   1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu  

(monotematický PL) 
• počet témat   23  

 
 

7.6.2.2.1. Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky z anglického 
jazyka 

 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut (pro žáky s PUP se čas na přípravu prodlužuje na základě 
doporučení PPP) a samotná zkouška také 15 minut (otevřené otázky 5 minut, popis obrázku 3 
minuty, hlavní téma s následnou diskuzí 7 minut). 
 
Maximální dosažitelný počet bodů za celou ústní zkoušku je 39 bodů, minimální počet bodů 
pro úspěšné složení zkoušky je 18 bodů.  
 
 
 
Bodové hodnocení: 
 

39 – 35 bodů výborný 
34 – 29 bodů chvalitebný 
28 – 23 bodů dobrý 
22 – 18 bodů dostatečný 
17 –   0 bodů nedostatečný 
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 Maturitní zkouška z cizího se skládá ze dvou částí konaných různou formou: ústně a písemně.  
Celková známka z předmětu je váženým aritmetickým průměrem známek z obou částí v 
poměru ústní zkouška 60 % a písemná zkouška 40 %.  Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky 
úspěšně pokud je hodnocen stupněm jedna až čtyři uvedeným v tabulce. V případě, že žák 
některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÁST BODY ∑ za část

1. OTEVŘENÉ OTÁZKY

Zadání a projev 3 2 1 0

Lexikální kompetence 3 2 1 0

Gramatická kompetence 3 2 1 0

Pohotovost, reakce, porozumění 3 2 1 0

2. POPIS OBRÁZKU

Zadání a projev 3 2 1 0

Lexikální kompetence 3 2 1 0

Gramatická kompetence 3 2 1 0

3. HLAVNÍ TÉMA: SAMOSTATNÝ PROJEV + DISKUZE

Zadání a projev (mluví na dané téma) 3 2 1 0

Obsah ( poutavé/plitké, faktické, přesné, koherence, linearita, souvislost) 3 2 1 0

Lexikální kompetence 3 2 1 0

Gramatická kompetence 3 2 1 0

Diskuze 3 2 1 0

4. FONOLOGIE, FONETIKA 3 2 1 0

Body celkem 
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7.6.3. Podrobnosti konání profilové části maturitní zkoušky (vyjma ČjL a Cj) 
 

a) Povinným profilovým předmětem může být pouze předmět, jehož celková vyučovací 
doba činí podle školního vzdělávacího programu nejméně 144 vyučovacích hodin za 
dobu studia. 
 

b) Příprava k ústní formě této části zkoušky trvá 15 minut, ústní zkouška pak trvá nejdéle 
15 minut. 

c) Zkoušení vede zkoušející, přísedící má právo klást otázky. 
 

d) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 
 

e) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná (s výjimkou jednání ZMK). 
 

f) Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví do tří pracovních 
dnů řediteli školy, má právo konat zkoušku v náhradním termínu. Konáním zkoušky 
v náhradním termínu není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. 

7.6.3.1. Hodnocení a klasifikace profilové části maturitní zkoušky – ústní (vyjma ČjL a Cj) 
 

a) Hodnocení této části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 Vyhlášky č. 177/2009 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou. 
 

b) Hodnocení zkoušky ze zkušebního předmětu se provádí podle klasifikační stupnice: 
 
1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 
 

c) Základní kritéria pro hodnocení ústních profilových zkoušek (vyjma ČjL a Cj) navrhuje 
ŘŠ takto: 

• výborný – projev při řízeném rozhovoru probíhá s úspěšností 100 – 91%  
žák bezpečně ovládá učivo, samostatně a logicky myslí, dovede samostatně řešit úlohy 
a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně a plynule 

• chvalitebný – projev při řízeném rozhovoru probíhá s úspěšností 90 – 75 % 
žák ovládá učivo, samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, 
dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně, ale s menší přesností a 
pohotovostí 

• dobrý – projev při řízeném rozhovoru probíhá s úspěšností 74 – 60 % 
žák má ve znalostech mezery takové, že na ně může bez obtíží navazovat s pomocí 
zkoušejícího, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných 
chyb, které však s návodem dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší 
jistotou 
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