Novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů dochází s účinností od 15. 10. 2020 k přesunu
písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a
cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části
maturitní zkoušky.

Český jazyk a literatura
Písemné práce
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu,
jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu
zadání.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky a z nichž si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné
práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování
zadání.
Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání školy.
Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje
doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání písemné
práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
Ústní zkouška
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu
s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam
nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního
seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro
opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního
listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního
listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a
slohu.
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii pro sestavení vlastního
seznamu literárních děl k ústní zkoušce žák připraví vlastní seznam literárních děl
v počtu 20 literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě
do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.

Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o

Gorkého 867, 530 02 Pardubice

+420 466 303 083

www.agys.cz

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u
zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný
obor vzdělání.

Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem
Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.
Žák vybírá 20 literárních děl
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
● minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie,
drama;
● seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora

Pracovní listy
Pracovní list obsahuje:
a) výňatek z uměleckého textu;
b) výňatek z neuměleckého textu;
c) strukturu zkoušky.

Struktura ústní zkoušky je tvořena dvěma částmi:
1. analýza uměleckého textu a literárněhistorický kontext literárního díla;
2. analýza neuměleckého textu se zaměřením na ověření znalostí a dovedností žáka
vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Každé části bude věnována polovina délky ústní zkoušky.
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Anglický jazyk
Písemná práce
Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 200 slov; písemná práce trvá 60 minut.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání
a způsob zpracování zadání.
Zadání písemné práce je stejné pro všechny žáky všech oborů vzdělání školy.
Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas.
Ústní zkouška
Pro ústní zkoušku z anglického jazyka stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým
a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání 25 témat. Témata jsou platná
i pro opravnou zkoušku a zkoušku v náhradním termínu.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s
využitím pracovního listu obsahujícího 3 zadání ke konkrétním úkolům, z nichž žák je
povinen splnit všechny v zadaném čase.
První úkol vyžaduje odpovědi na otázky z různých témat, druhým úkolem je
samostatný ústní projev na vylosované téma, třetím je rozhovor se zkoušejícím na dané
téma.
U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M
(Gymnaziální lyceum a Public Relations) a L (Masér) součástí pracovního listu je i
zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného
vzdělávání.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list se stejným číslem.
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Profilová zkouška z dalšího cizího jazyka
V případě zkoušky z cizího jazyka, z kterého žák nekoná povinnou zkoušku
společné části maturitní zkoušky, koná žák tuto zkoušku ve formě písemné práce a ústní
zkoušky.
Pro konání písemné práce podle § 14a a 14c a písemné zkoušky podle § 17
stanoví ředitel školy způsob záznamu vytvářeného textu s nutnou alternativou rukopisu u
žáků, kteří se nevzdělávali v psaní na klávesnici, a seznámí s tímto rozhodnutím žáky
nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky.
Písemná práce
Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je
200 slov; písemná práce trvá 90 minut.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání, které se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Z nich si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné
práce obsahuje název zadání a způsob zpracování zadání. Písemnou práci konají
všichni žáci ve stejný den a čas.
Ústní zkouška
Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání 25 témat. Témata jsou platná i pro
opravnou zkoušku a zkoušku v náhradním termínu.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list se stejným číslem.

V Pardubicích dne 16. října 2020
Ing. Josef Krčil, v. r.
ředitel školy
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