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PRAVIDLA ZÁZNAMU VYTVÁŘENÉHO TEXTU PÍSEMNÉ MATURITNÍ PRÁCE V ROCE 2022 

(český jazyk a literatura, cizí jazyk – profilová maturitní zkouška v jarním i podzimním období 2022) 

 

 

1. Ředitelka školy stanovuje dne 7.2.2022 pravidla záznamu vytvářeného textu při písemné práci 

z českého jazyka a literatury a při písemné práci z cizího jazyka. Žáci maturitního ročníku si do 

1.12.2021 zvolili zkoušky z anglického, německého a ruského jazyka.  

2. Maturitní třídy oktáva a 4.A jsou seznámeny s pravidly záznamu vytvářeného textu vyvěšením na 

nástěnce a na internetových stránkách www.gmh.cz -> Student -> Maturita, a též při hodinách 

českého jazyka.  

 

Český jazyk 

3. Písemná práce z českého jazyka musí obsahovat minimálně 250 slov, horní hranice počtu slov není 

stanovena. Žák píše písemnou práci maximálně 150 minut, může zkoušku ukončit dříve. V takovém 

případě odevzdá veškerou dokumentaci zadavateli a opustí učebnu. V průběhu zkoušky nesmí žák 

učebnu opustit, pokud se nejedná o případné vážné důvody (o nich informuje zadavatel telefonicky 

vedení školy, které rozhodne o řešení situace). Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek bude 

přiznána prodloužená doba konání písemné práce.  

4. Předmětová komise českého jazyka připraví dvě sady zadání – jednu pro řádný termín, druhou pro 

případný náhradní nebo opravný termín. V každé z nich je 6 zadání, ze kterých si žáci jedno vyberou.  

5. Ve třídě každý žák obdrží od zadavatele: 

o zadání písemné práce; 

o hlavičkový papír s pokyny a základními informacemi k zadání písemné práce profilové části 

maturitní zkoušky, žák na něj vyplní své jméno a opíše zadání písemné práce, to pak nelze 

v průběhu zkoušky změnit; 

o jeden orazítkovaný linkovaný list na poznámky a koncept; 

o dva záznamové archy na čistopis 

 

6. Zkouška začíná v momentě, kdy mají všichni žáci zmíněné dokumenty. Zadavatel napíše na tabuli 

začátek i konec zkoušky. Po 20 minutách vyzve jednotlivé žáky, aby mu sdělili číslo zadání, které si 

zvolili, a zapíše ho do protokolu. Poté již žáci nesmí zadání změnit. Průběh zkoušky včetně prezenční 

listiny zaznamenává zadavatel do protokolu o průběhu zkoušky v učebně.  

7. Žák po dopsání práce odevzdává zadavateli hlavičkový papír, koncept i záznamové archy (každý list 

papíru musí být podepsaný). Hodnocena bude pouze práce na záznamovém archu. Jiný než školou 

orazítkovaný formulář žák nesmí použít.  

http://www.gmh.cz/


8. Povolenými pomůckami jsou Pravidla českého pravopisu (školní nebo vlastní – ty zadavatel 

prohlédne, zda neobsahují nepovolené informace, např. k útvarům). U zadavatele budou k dispozici 

Slovníky spisovné češtiny (3 ks na učebnu). Uchazeči s doporučením ze školského poradenského 

zařízení nebo pedagogicko-psychologické poradny mohou navíc používat kompenzační pomůcky 

uvedené ve svém doporučení.  

9. Písemná práce má váhu 40% v celkovém hodnocení. Každá práce obsahuje počet dosažených bodů 

(maximum je 40 bodů) a krátké slovní hodnocení. Hodnocením maturitních prací je vedením školy 

pověřen jeden hodnotitel (vyučující českého jazyka a literatury). V případě hraničního hodnocení je 

práce posuzována dvěma hodnotiteli.  

 

Cizí jazyk 

10. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 200 

slov. Horní hranice počtu slov není stanovena. Žák píše písemnou práci maximálně 90 minut (včetně 

času na výběr zadání). Každý žák má k dispozici oboustranný překladový slovník.  

11. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka jsou připravena 3 zadání, se kterými jsou žáci 

seznámeni bezprostředně před zahájením zkoušky. Po 20 minutách vyzve zadavatel jednotlivé žáky, 

aby mu sdělili číslo zadání, které si zvolili, a zapíše ho do protokolu. Poté již žáci nesmí zadání změnit. 

Žák zadání opíše na hlavičkový list s pokyny a základními informacemi k zadání písemné práce 

maturitní zkoušky. Dále pak žák dostane od zadavatele jeden orazítkovaný linkovaný list na poznámky 

a koncept a jeden záznamový arch na čistopis. Po ukončení zkoušky odevzdá žák zadavateli 

záznamový arch i koncept (obojí podepsané). Hodnocena bude pouze práce na záznamovém archu.  

12. Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky školy konající 

zkoušku v daném termínu. Písemnou práci z konkrétního cizího jazyka konají žáci ve stejný den a čas.  

13. Žák může ukončit zkoušku dříve než po 90 minutách – odevzdá vše zadavateli a opustí učebnu. 

V průběhu zkoušky nesmí žák učebnu opustit, pokud se nejedná o případné vážné důvody (o nich 

informuje zadavatel telefonicky vedení školy, které rozhodne o řešení situace). Žákům s přiznaným 

uzpůsobením podmínek bude přiznána prodloužená doba konání písemné práce. 

14. Zkouška začíná v momentě, kdy mají všichni žáci zmíněné dokumenty. Zadavatel napíše na tabuli 

konec zkoušky. Časový limit se nedělí na výběr zadání a psaní. Průběh zkoušky včetně prezenční 

listiny zaznamenává zadavatel do protokolu o průběhu zkoušky v učebně.  

15. Žák, kterému ředitel školy umožnil profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně 

vykonané standardizované zkoušky doložené certifikátem, se profilové zkoušky z cizího jazyka 

neúčastní.  

16. Písemná práce má váhu 40% v celkovém hodnocení. Každá práce obsahuje počet dosažených 

bodů (maximum je 40 bodů). Hodnocením maturitních prací je vedením školy pověřen jeden 

hodnotitel (vyučující anglického jazyka). V případě hraničního hodnocení je práce posuzována dvěma 

hodnotiteli. 

 

 

V Mnichově Hradišti dne 7. února 2022     PhDr. Lenka Sosnovcová 


