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Vyhlášení podmínek konání povinných a nepovinných zkoušek 
profilové části maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním 
období v roce 2022 
  

 

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav a 
předpisů a v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji podmínky 
konání povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky konané v roce 
2021 v jarním i podzimním termínu: 
 
1. Český jazyk 

1.1. Profilová zkouška z českého jazyka je složena ze dvou částí – písemné práce a ústní 

zkoušky, hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % 

celkového hodnocení zkoušky. 

1.2. Písemná práce v rozsahu minimálně 250 slov, trvá nejméně 110 minut, včetně času na 

výběr zadání. Písemnou práci žák vypracuje ručně, pouze v případě doporučení špz 

lze práci vypracovat v elektronické formě. Žák si volí jedno ze čtyř zadaných témat. 

1.3. Ústní zkouška trvá 15 minut, čas na přípravu je stanoven na 15 minut. Žák si losuje 

jedno téma z vlastního maturitního seznamu 20 děl, který odevzdá řediteli školy 

nejpozději do 31. března pro jarním období a do 30. června pro podzimní období. 

Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. 

1.3.1. Maturitní seznam děl, z nichž si žák může vybírat a kritéria pro sestavení 

vlastního maturitního seznamu jsou přílohou tohoto dokumentu. 

2. Cizí jazyk 

2.1. Profilová zkouška z českého jazyka je složena ze dvou částí – písemné práce a ústní 

zkoušky, hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % 

celkového hodnocení zkoušky. 

2.2. Písemná práce v celkovém rozsahu minimálně 200 slov je složena ze dvou částí – 

první část v rozsahu 120 – 150 slov, druhá část v rozsahu 60 – 70 slov. Celková doba 

trvání písemné práce je 70 minut včetně administrace. Písemnou práci žák vypracuje 

ručně, pouze v případě doporučení špz lze práci vypracovat v elektronické formě. 

2.3. Ústní zkouška trvá 15 minut, čas na přípravu je stanoven na 15 minut. Zkouška se 

uskutečňuje formou řízené ho rozhovoru s využitím pracovního listu. 

2.4. Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit platným certifikátem podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni nejméně B1 a 

vyšším pro německý jazyk a na úrovni B2 a vyšším pro anglický jazyk.  

2.4.1. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky předá žák řediteli školy nejpozději do 

31. března pro jarní zkušební období a nejpozději do 30. června pro podzimní 

období. 

3. Matematika 

3.1. Profilová zkoušky z matematiky probíhá pouze formou písemné práce. 

3.2. Délka trvání písemné práce je 120 minut včetně administrace. 

4. Obhajoba závěrečné maturitní práce (dále jen ZMP) 

4.1. Obhajoba ZMP ústní formou trvá 15 minut doba na přípravu je stanovena na 

15 minut. 

4.2. V obhajobě ZMP žák stručně představí obsah a výsledky práce, odpoví na otázky 

položené v posudcích vedoucího práce a oponenta. 
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4.3. Hodnocení obhajoby ZMP vychází z hodnocení navržených v posudcích práce. 

 

5. Profilové zkoušky z estetických výchov (hudební výchova a dějiny výtvarné kultury) 

5.1. Hudební výchova 

5.1.1. Zkouška trvá 15 minut, doba na přípravu je stanovena na 15 minut 

5.1.2. Zkouška má dvě části – praktickou a teoretickou 

5.1.2.1. Praktická část v rozsahu maximálně 5 minut 

5.1.2.2. Teoretická část – žák odpovídá na jednu vylosovanou otázku 

5.2. Dějiny výtvarné kultury 

5.2.1. Zkouška trvá 15 minut, doba na přípravu je stanovena na 15 minut 

5.2.2. Zkouška má dvě části – praktickou a teoretickou 

5.2.2.1. Praktická část v rozsahu maximálně 5 minut, žák představí a svou 

maturitní práci 

5.2.2.2. Teoretická část – žák odpovídá na jednu vylosovanou otázku 

6. Zkoušky z ostatních předmětů  

6.1. Profilové zkoušky z ostatních předmětů z vyhlášené nabídky předmětů se konají 

pouze ústní formou, doba konání 15 minut, doba na přípravu 15 minut. 

 

 

 

 

Ve Frýdlantu 10. září 2021 

 

 

 

 Mgr. Pavel Čumpelík 

 ředitel školy 


