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 Č.j.: GJB/283/2021 

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek  
v profilové části maturitní zkoušky v roce 2022 

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková 

organizace, určuje podle § 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou číslo 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou nabídku 

povinných a nepovinných zkoušek profilová části maturitní zkoušky pro rok 2022. 

I. Povinné zkoušky 
Žáci si mohou vybírat z následující nabídky: 

1. Cizí jazyky 
- Anglický jazyk 
- Německý jazyk 
- Ruský jazyk 

2. Dějepis  
3. Základy společenských věd  
4. Matematika  
5. Fyzika  
6. Chemie  
7. Biologie  
8. Zeměpis  
9. Dějiny umění  
10. Informatika 
Povinným maturitním předmětem je Anglický jazyk. 

II. Nepovinné předměty, žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky 
1. Žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky. 
2. Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky je stejná jako pro zkoušky povinné. 
3. Matematika rozšiřující 
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Všechny zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní 

komisí, zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků také formou písemné práce. 

 

Délka a způsob konání písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků: 

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 

- vytvoření souvislého textu, jeho minimální rozsah je 250 slov, 
- časová dotace: 110 minut včetně času na volbu zadání, 
- zadání: 6 témat, 
- záznam písemné práce se provádí zpravidla rukopisně. Ve výjimečných případech je 

možné text vytvořit na počítači, a to pokud to doporučí školské poradenské zařízení. 

Písemná práce z cizího jazyka: 

- vytvoření textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov, 
- časová dotace: 60 minut, 
- zadání: 2 témata, 
- záznam písemné práce se provádí zpravidla rukopisně. Ve výjimečných případech je 

možné text vytvořit na počítači, a to pokud to doporučí školské poradenské zařízení. 

 
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu povinnou 

zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně 

vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (tzv. 

„nahrazující zkouška z cizího jazyka“). Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy 

může zvolit jako náhradu zkoušky z tohoto cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března, součástí 

žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované 

jazykové zkoušky. Totéž platí, pokud si žák vybere cizí jazyk jako nepovinný předmět.  

 

Ivančice 15. září 2021 

 

 

Ing. Ivana Čermáková, v. r. 

              ředitelka 
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Hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu.  

 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 

pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  

 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice  

a) 1 – výborný,  

b) 2 – chvalitebný,  

c) 3 – dobrý,  

d) 4 – dostatečný,  

e) 5 – nedostatečný.  

 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část 

zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.  

 

Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl 

z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.  

 

V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její 

část, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části  

v jiném termínu téhož zkušebního období.  

 

Hodnocení zkoušky z cizího jazyka 

 

Kritéria hodnocení písemné práce jsou následující:  

 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 5 bodů  

 

II. Organizace a koheze textu  5 bodů  

 

III. Slovní zásoba a pravopis 5 bodů  
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IV. Mluvnické prostředky  5 bodů 

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální počet 

dosažitelných bodů písemné práce je 20 (4 x 5).  

Práce se nehodnotí (žák v daném kritériu obdrží 0 bodů) v těchto případech: 

• nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje                            

k zadanému tématu / komunikační situaci;  

• nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl, slohový postup a útvar;  

• nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov (méně než 

170 slov); 

• nečitelnost textu. 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 

zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.  

 

 

max. 20 bodů (44% - hranice úspěšnosti = min. 9 bodů) 

Body Známka 

20 – 18 1 

17 - 15 2 

14 - 12 3 

13 - 9 4 

9 – 0 5 

 

 

Žáci mají během zkoušky zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky apod.  
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