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Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 

 784 01 Litovel, Opletalova 189   

 

Č.j.: GJOL100/2022 
 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů, ředitel školy stanoví následující podmínky: 

 

 

 

Podmínky konání písemné práce v profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka 

Jarní a podzimní termín 2021/2022 

 

 

1) Termíny konání písemné práce z cizího jazyka:  

 ruský jazyk – 7. 4. 2022 

 německý jazyk – 7. 4. 2022 

 anglický jazyk – 8. 4. 2022 

 

2) Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou textů – kratšího o délce 70–80 slov a delšího o 

délce 130–150 slov.  

 

3) Písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání. Žákům s PUP bude podle § 20. odst. 4) a 

5) vyhlášky č. 117/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přiznána prodloužená doba konání písemné 

práce. 

 

4) Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Slovníky budou předloženy 

ke kontrole vyučujícímu daného jazyka v příslušné třídě nejpozději 1 týden před konáním zkoušky. 

Vyučující zajistí, že v den konání písemné zkoušky budou slovníky žákům k dispozici v místnosti, 

v níž se bude písemná zkouška konat. 

 

5) Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům 

zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání a 

způsob zpracování zadání. 

 

6) V souladu s §19 odst. 3) vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se způsob 

záznamu vytvářeného textu písemné práce z cizího jazyka stanoví následovně: 

a) žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do papírového formuláře, který obdrží od 

zadavatele v učebně. Žák nesmí použít jiný než školou orazítkovaný formulář. Tento formulář 

může použít k poznámkám, k vytvoření konceptu a píše na něj definitivní text.  

b) žák s PUP, který má výslovně uveden zápis na PC v posudku pedagogicko-psychologické 

poradny, zaznamená text v textovém editoru 

 

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

profilové části maturitní zkoušky v konkrétním cizím jazyce. 
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Podmínky konání písemné práce v profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a 

literatury 

Jarní a podzimní termín 2021/2022 

 

 

1) Termín konání písemné práce z českého jazyka a literatury:  

 11. 4. 2022 

 

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

rozsah je 250 slov. 

 

3) Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Žákům s PUP bude podle § 20. odst. 4) 

a 5) vyhlášky č. 117/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přiznána prodloužená doba konání 

písemné práce. 

 

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

pravopisu budou ve třídě nachystána, žáci si nenosí svá vlastní.  

 

5) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 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. 

 

6) V souladu s §19 odst. 3) vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se způsob 

záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury stanoví následovně: 

a) žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do papírového formuláře, který obdrží od 

zadavatele v učebně. Žák nesmí použít jiný než školou orazítkovaný formulář. Tento formulář 

může použít k poznámkám, k vytvoření konceptu a píše na něj definitivní text.  

b) žák s PUP, který má výslovně uveden zápis na PC v posudku pedagogicko-psychologické 

poradny, zaznamená text v textovém editoru 

 

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

profilové části maturitní zkoušky. 

 

8) Písemná práce je hodnocena celkově 30 body podle tří základních kritérií:  

a) Vytvoření textu podle zadaných kritérií  

b) Funkční užití jazykových prostředků  

c) Syntaktická a kompoziční výstavba textu  

Vnitřní podmínka: pokud žák nerespektuje zadané téma nebo zpracuje jiný než zadaný slohový útvar 

výsledný počet bodů za slohovou práci je roven 0. 

 

 

 

 

V Litovli 7.2.2022  

  

 Mgr. Radim Lindner 

  ředitel školy 
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