Ředitelka Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého soukromého středního odborného
učiliště v souladu s novelizací prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky č. 177/2009 Sb., o
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve
znění pozdějších předpisů vydává nařízení rozhodné pro konání společné a profilové části
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období ve školním roce 2020/2021.

I.
Maturitní zkouška - z českého jazyka a literatury
z cizího jazyka
1.Didaktický test – společná část MZ
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé
zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky, které se konají pouze formou didaktických
testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením
úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.
1.1 Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
Žákovi, který se vzdělával alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před konáním maturitní
zkoušky z českého jazyka a literatury ve škole mimo území České republiky, se na jeho
žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut s
možností použít překladový slovník.
1.2 Didaktický test z cizího jazyka je možné konat:
- z anglického jazyka
- z francouzského jazyka
Didaktický test se skládá ze dvou subtestů:
1. subtest poslech - trvá 40 minut
2. subtest čtení a jazyková kompetence - trvá 60 minut
Žáci mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby.
Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem
úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem.
Didaktické testy jsou administrovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a
vyhodnocovány centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro všechny žáky a zkoušky probíhají
ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv.
jednotného zkušebního schématu.
Způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritérích
hodnocení. Pokud žák v didaktickém testu z cizího jazyka neuspěje, může konat 2 opravné
zkoušky.

2. Písemná práce – profilová část MZ
Profilová část maturitní zkoušky od školního roku 2020/2021 obsahuje nově zkoušky
z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí
jazyk, zkoušku z tohoto cizího jazyka.
2.1 Písemná zkouška z českého jazyka a literatury

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 6 zadání, jejichž obsah připraví vyučující českého
jazyka a literatury. Zadání budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky.
Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání,
popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Žáci mohou používat Pravidla
českého pravopisu. Minimální rozsah práce je 250 slov. Vyhodnocení písemné práce provádí
vyučující českého jazyka a literatury podle metodiky, která byla v předchozích letech
označována jako centrální. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Text
bude zaznamenáván rukopisnou formou.
Váha této zkoušky - 40%.
2.2 Písemná zkouška z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním
rozsahu 200 slov.
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví 3 zadání, jejichž obsah
připraví vyučující cizích jazyků. Zadání budou žákům zpřístupněna bezprostředně před
zahájením zkoušky, žák si jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání,
popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Písemná práce trvá 90
minut včetně času na volbu zadání. Žák může použít překladový slovník. Text bude
zaznamenáván rukopisnou formou.
Není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ve společné a profilové části ze stejného
předmětu, ale je možná varianta, že žák, který ve společné části konal zkoušku z matematiky
nebo např. anglického jazyka, může v profilové části zvolit např. francouzský jazyk, z něhož
bude konat pouze písemnou práci a ústní zkoušku. Váha této zkoušky - 40%.

3. Ústní zkouška – profilová část MZ
3.1 Ústní zkouška z českého jazyka
Ze školního maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl
v počtu 20. Seznam odevzdá ředitelce školy prostřednictvím vyučujícího českého jazyka a
literatury do 31. března 2021 pro jarní zkušební období a do 30. června 2021pro podzimní
zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje
si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního maturitního seznamu literárních děl
pro daný obor vzdělání.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze
losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla, který připraví ředitelkou
pověřený vyučující českého jazyka a literatury. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující
znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Váha této zkoušky - 60%.
Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
3.2 Ústní zkouška z cizího jazyka
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem stanovila 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a
náhradní zkoušku. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí musí být monotematické. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si
žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje
formou řízeného rozhovoru s využitím pracovních listů obsahujících 1 nebo více zadání ke

konkrétnímu tématu, které připraví vyučující cizích jazyků. U oborů vzdělání s kódovým
označením kategorie dosaženého vzdělání L (64-41-L/51 Podnikání), je součástí pracovního
listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného
vzdělávání. Váha této zkoušky - 60%.
II.
U oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium stanovila ředitelka v souladu s platným ŠVP
3 povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, u kterých určila formu konání
a délku trvání.
1. Dějiny české a světové literatury
ústní zkouška – délka trvání 15 minut
2. Umění a kultura
maturitní práce s obhajobou – délka trvání 20
minut
3. Zkouška z povinně volitelného předmětu na základě nabídky stanovené ředitelkou školy
Anglický jazyk
ústní zkouška – délka trvání 15 minut
písemná zkouška - délka trvání 90 minut
Francouzský jazyk

ústní zkouška - délka trvání 15 minut
písemná zkouška – délka trvání 90 minut
Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, tak si jako povinně volitelný předmět
nemůže vybrat stejný jazyk, protože už jednu profilovou zkoušku z tohoto jazyka
bude povinně mít. Bude si jej moci zvolit jako profilovou zkoušku nepovinnou.
Jedna povinná profilová zkouška z cizího jazyka může být nahrazena certifikovanou
zkouškou dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle
Společného evropského referenčního rámce - SERR). Didaktický test ve společné části žák
koná vždy.

Zkoušky konané ústní formou, délka přípravy 15 minut, samotná zkouška – 15 minut

Dějepis
Moderní dějiny
Matematika
Biologie
Blok společenskovědních předmětů:
Elementa Humaniora
(Filosofie, Psychologie, Sociologie, Antropologie)
Elementa Doctrinae Publicae
(Politologie, Mezinárodní vztahy, Právo, Ekonomie)
Psychologie, Sociologie/Antropologie
Žák může konat zkoušky profilové části i v případě, že neuspěl u zkoušek společné části
– didaktických testů.
Nepovinné zkoušky:
1. Cizí jazyk - (Anglický/Francouzský)
ústní a písemná zkouška
Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.
V případě, že žák některou z povinných zkoušek společné nebo profilové části MZ vykonal
neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše 2 krát. Pokud žák neuspěl u nepovinných
zkoušek, opravnou zkoušku nekoná.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání MZ budou mít upraveny podmínky
konání v souladu s doporučením PPP.

IV.
Hodnocení žáků
Hodnocení vychází z Klasifikačního řádu Gymnázia bratří Čapků a Prvního českého SOU.
Každá zkouška profilové části se hodnotí zvlášť, hodnotí se známkou 1 až 5.
Předmětem hodnocení profilových zkoušek všeobecně vzdělávacích předmětů je:
odborná kompetence – znalost faktů, zákonitostí, pochopení vztahů
- jazyková kompetence – kultivovanost, výstižnost vyjádření zadaného tématu, znalost
terminologie.
Předmětem hodnocení profilových zkoušek z cizího jazyka je:
- lexikální kompetence
- gramatická kompetence
- fonologická kompetence
- schopnost interakce.
Výslednou známku schvaluje maturitní komise na návrh zkoušejících.
Mgr. Alena Ondráková
ředitelka školy
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