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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Písemné maturitní zkoušky 

školní rok 2021/2022 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury  

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

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu 

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

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

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

písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 

text k zadání.  

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. 

Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného 

zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou 

práci žáci těchto oborů.  

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba 

konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

Termín konání písemné práce z českého jazyka 19. 4. 2022 od 8,00 hodin. 

 

 

Písemná práce z cizího jazyka  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která 

se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 

zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název 

zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.  

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru 

vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a 

čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve 

stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů. 

 

Termín konání písemné práce z cizího jazyka 20. 4. 2022 od 8,00 hodin. 
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Pravidla a průběh konání písemných prací z ČJL a CZ 

 

 Žáci sedí v samostatné lavici. 

 Max. počet intaktních žáků v učebně: není omezen. 

 Max. počet žáků s PUP MZ v učebně: 14. 

 Zákaz vzájemné komunikace. 

 Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů je posuzováno dle rozhodnutí ŘED 

(už není stanoveno vyhláškou, že žák zkoušku ukončil). 

 Možnost uplatnění námitek k průběhu zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústí nad Orlicí 28. 3. 2022      Mgr. Jindra Bartošová 

        zástupkyně ředitelky 

 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 

rozsah slov min. 250 min. 200 

časový limit min. 110 minut min. 60 minut 

povolené pomůcky Pravidla českého pravopisu 

(+ další dle ŘED) 

os. vzděl. v zahr.: 

překladový slovník 

překladový slovník (+ další 

dle ŘED) 

počet zadání min. 4 na výběr 1 nebo více na výběr 

(jedno zadání = 1 nebo více 

textů) 


