
Ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

školní rok 2022/2023 

 

1. PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

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

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. 

b) Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. 

c) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  

d) Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  

e) Vytvořený text bude zaznamenán písemnou formou na papíře. 

 

 

2. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

a) Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.   

b) Ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. 

 

 

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

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla 

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

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

  

 

c) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam 20 

literárních děl, přičemž minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena 

próza, poezie, drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla 

od jednoho autora. 

d) Žák odevzdá seznam do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června 

pro podzimní zkušební období.  

e) Neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl do data uvedeného v odstavci d), losuje si 

u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl. 

f) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého 

textu. 

g) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního 

listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 

15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.  

 

 

 

 



3. PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA  

a) Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů 

v celkovém rozsahu 200-230 slov. 

b) Písemná práce trvá 60 minut.  

c) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví jedno zadání, které se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky.  

d) Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník v tištěné podobě.  

e) Vytvořený text bude zaznamenán písemnou formou na papíře. 

 

 

4. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 

 

a) Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 

témat.  

b) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání k všeobecným nebo specifickým 

tématům. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující 

se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

c) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava 

k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  

 

 

5. ÚSTNÍ ZKOUŠKY – INFORMATIKA A ČÍSLICOVÁ TECHNIKA; ELEKTRONIKA 

 

a) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat.  

b) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava 

k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát stejné téma.  

 

 

6. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – SOUBOR ODBORNÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH 

PŘEDMĚTŮ 

 

a) Ředitel školy stanoví délku a způsob konání praktické zkoušky. 

b) Praktická zkouška konaná v jednom dni trvá 240 minut. 

c) Výpočty praktických příkladů se konají písemnou formou (tj. na papíře), druhá část 

zkoušky vytvoření programu bude probíhat na PC. 

 

 

 

 

 

 

Znojmo, 9.9.2022                                                                                Mgr. Jiří Vojtěch, v.r. 

               ředitel školy 

 


