
 

 

 

 

 

                         STANOVENÍ  OBSAHU A ROZSAHU PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A 

            LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA 

 

Na základě platné vyhlášky č. 177/2009 Sb. ze dne 15. 10. 2020  

a Věcného záměru úprav maturitní zkoušky 2021 

S t a n o v u j i 

 

               Maturitní zkouška 2020/21 – CIZÍ JAZYKY   

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

 

(1) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem stanovím 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a 

náhradní zkoušku.  

 

(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s 

využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu 

tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání 

M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie 

vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

 

(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno    

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

minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  

                                                  Zkouška 15 minut rozdělena v poměru   

                        2/3 část zaměřena na vylosované téma -  obsahem této části bude samostatný     

                               projev studenta a diskuze na dané téma se zkoušejícím a přísedícím + popis   

                               obrázků zaměřených na vylosované téma (cca 2 minuty)  

                        1/3 tvoří řízený rozhovor na oborové téma  

 



 

 

 

 

 

Maturitní zkouška 2020/21 – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

 

             Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní   

             seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet    

             literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam VYUČUJÍCÍ    

             ČESKÉHO JAZYKA do 31. března 2021 pro jarní zkušební období a do 30. června    

             2021 pro podzimní zkušební období. 

 

 

              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. Neodevzdá-li žák do určeného data vlastní seznam literárních děl, losuje si   

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

             daný obor vzdělání. 

 

 

  

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Rakovník, 29. ledna 2021                                                  Mgr. Karel Mencl v.r. 

                                                                                                                           ředitel  školy   


