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Příkaz ředitelky č. 4/2022 

 

 

Profilová část MZk pro šk. r. 2022/2023 
 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 79 zákona č. 561/2004, školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 1. 10. 2020, že 

profilová část maturitní zkoušky se bude skládat z českého jazyka a literatury, cizího 

jazyka (z něhož psal žák didaktický test ve společné části) a dvou povinných zkoušek, 

které si žák zvolí z nabídky předmětů podle učebního plánu školního vzdělávacího 

programu (pokud si žák vybere cizí jazyk, bude v tomto předmětu psát písemnou práci 

a skládat ústní zkoušku). Žák může konat maturitní zkoušku v profilové části nejvýše ze 

dvou nepovinných předmětů.  

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. 

PÍSEMNOU PRACÍ z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 

minut, včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost používat 

Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání, která se 

žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání 

zvolí. Písemná práce se hodnotí běžnou klasifikační stupnicí se známkami 1 – 5, kdy stupeň 1 

představuje výborné znalosti a stupeň 5 nedostatečné znalosti. Podrobná charakteristika 

známek je součástí Školního řádu GFMP ˗ klasifikační řád (zveřejněno na webu školy). 

  

ÚSTNÍ ZKOUŠKA z českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla, součástí 

pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce 

a slohu. Pracovní listy pro žáky odpovídají jejich odevzdaným seznamům literárních děl. Žáci 

odevzdají seznam 20 literárních děl ředitelce školy do 31. 3. 2023. Seznam vychází 

z maturitního seznamu literárních děl školy (zveřejněných na webu školy).  

Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce:  

a) 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 díla 

Světová a česká literatura 19. století  min. 3 díla 

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 díla 

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 děl 

 

b) Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla: 

- minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie a drama,  

- seznam může obsahovat maximálně jedno dílo od jednoho autora.  

 

Ústní zkouška trvá 15 minut + 20 minut příprava. Ústní zkouška se hodnotí běžnou 

klasifikační stupnicí se známkami 1 – 5, kdy stupeň 1 představuje výborné znalosti a stupeň 5 

nedostatečné znalosti. Podrobná charakteristika známek je součástí Školního řádu GFMP - 

klasifikační řád (zveřejněno na webu školy). 

 

Výsledná známka z profilové zkoušky český jazyk a literatura je tvořena ze 40 % písemnou 

prací a ze 60 % ústní zkouškou. 

 

 

 



Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. 

PÍSEMNOU PRACÍ z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislých textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 70 minut. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít tištěný překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému 

projevu. Ředitelka školy stanoví 1 zadání, které zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Zadání na úrovni B1 obsahuje dva slohové útvary, které žák zpracovává tak, aby 

dodržel podmínku na minimální počet slov (1. text 120-150 slov, 2. text 50-80 slov). Zadání 

na úrovni B2 obsahuje jeden slohový útvar, který žák zpracovává tak, aby dodržel podmínku 

na minimální počet slov. Písemná práce se hodnotí běžnou klasifikační stupnicí se známkami 

1 – 5, kdy stupeň 1 představuje výborné znalosti a stupeň 5 nedostatečné znalosti. Podrobná 

charakteristika známek je součástí Školního řádu GFMP ˗ klasifikační řád (zveřejněno na 

webu školy). 

 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Ředitelka školy 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanovila 20 témat, která jsou zveřejněna na 

webových stránkách školy. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák 

vylosuje 1 téma. Ústní zkouška trvá 15 minut + 15 minut příprava. Ústní zkouška se hodnotí 

běžnou klasifikační stupnicí se známkami 1 – 5, kdy stupeň 1 představuje výborné znalosti a 

stupeň 5 nedostatečné znalosti. Podrobná charakteristika známek je součástí Školního řádu 

GFMP ˗ klasifikační řád (zveřejněno na webu školy). 

 

Výsledná známka z profilové zkoušky cizí jazyk je tvořena ze 40 % písemnou prací a z 60 % 

ústní zkouškou. 

 

 

Nabídka dalších dvou povinných a maximálně dvou nepovinných zkoušek z předmětů  

(v souladu se školním vzdělávacím programem): 

- matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, výpočetní technika 

- základy společenských věd, dějepis 

- anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk. 

 

Náplň maturitních témat je dána obsahem povinných předmětů VG. V případě, že byl pro 

daný studijní ročník otevřen související volitelný předmět, případně seminář, pak i jejich 

obsahem. A to bez ohledu na skutečnost, jestli si student volitelný předmět či seminář zvolil a 

navštěvoval ho.  

 

Profilová část se skládá ústní formou (15 min. příprava + 15 min. zkouška). Pokud žák zvolí 

cizí jazyk, zkouška se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. 

 

 

Termín profilové MZk: písemní práce po 1. dubnu 2023, ústní zkoušky od 16. května 2023 

 

Příloha: Maturitní témata předmětů 

 

V Rychnově n. Kn. 21. 10. 2022 

 

  

 

Mgr. Pavlína Školníková 

ředitelka školy 

 

Rozdělovník:  1x ŘŠ 

 1x ZŘŠ 

 1x založit 


