ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O OBSAHU A PODMÍNKÁCH
MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 - 2022
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v
souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování studia ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění jsem
rozhodl o obsahu maturitní zkoušky ve školním roce 2021 – 2022 takto:
Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických
testů (DT) z následujících předmětů:
1) Český jazyka a literatura (DT) – povinný pro všechny
2) Anglický jazyk nebo Matematika (DT) – žák si volí matematiku nebo cizí
jazyk (matematika se nedoporučuje)
Didaktické testy jsou vyhodnocovány Centrem a výsledky didaktických
testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému
Centra. Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání
didaktických testů.
Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a
literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický
jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka se konají vždy
formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
1) Český jazyk a literatura
• formou písemné práce
o min. rozsah je 250 slov
o písemná práce trvá 120 minut
o ředitel stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky
o při zahájení zkoušky si žák jedno zadání volí
o při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého
pravopisu
o způsob záznamu vytvářeného textu je rukopisný, ručně psaný text
• formou ústní zkoušky
o Školní seznam literárních děl je přílohou tohoto Rozhodnutí.
o Z maturitního Školního seznamu literárních děl žák připraví vlastní
seznam 20 literárních děl v souladu s kritérii, která jsou stanovena
ve Školním seznamu literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam
řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března 2022.

o 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.
o Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle
15 minut. V jednom dni nelze u dané zkušební komise losovat
dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
2) Anglický jazyk (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil
anglický jazyk ve společné části maturitní zkoušky)
• formou písemné práce
o minimální rozsah 200 slov
o maximální rozsah 250 slov
o písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání
o Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
o 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.
o způsob záznamu vytvářeného textu je rukopisný, ručně psaný text
• formou ústní zkoušky
o Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím
programem stanovil 20 témat, která jsou přílohou tohoto
Rozhodnutí.
o Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více
zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání
ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti
žáka.
o Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
o způsob záznamu vytvářeného textu je rukopisný, ručně psaný text
3) Pracovní techniky, materiály a maturitní umělecký projekt –
• forma zkoušky: praktická zkouška (2 týdny) a maturitní práce
• témata zkoušky - vychází se z témat Návrhové a realizační tvorby
4) Návrhová a realizační tvorba
• forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
• témata zkoušky jsou přílohou tohoto Rozhodnutí
5) Historie výtvarné kultury
• forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
• témata zkoušky jsou přílohou tohoto Rozhodnutí
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria
hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob
stanovení výsledného hodnocení zkoušek jsou přílohou toho Rozhodnutí.

Nepovinné zkoušky
Žáci si mohou zvolit v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše 2
nepovinné zkoušky z následující nabídky nepovinných maturitních zkoušek
„Humanitní studia“, „Ekonomika a aplikovaná psychologie“.
Přihlašování k maturitní zkoušce
Žák musí odevzdat formulář přihlášky řediteli školy nejpozději 1. prosince
2021, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o
uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak
pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné, případně náhradní.
Maturitní zkoušky budou probíhat dle platné legislativy MŠMT.
Termíny maturitních zkoušek
Termíny maturitních zkoušek mohou být upraveny v souvislosti se změnou
legislativy.
Studenti maturitních ročníků odevzdají maturitní práci - Maturitní
umělecký projekt (umělecký projekt na zvolené téma) do pátka 18. 2. 2022 do
12 hodin třídnímu učiteli.
Třídní učitel předá studentovi hodnocení od vedoucího a oponenta
maturitní práce nejpozději do 29. 4. 2022.
Maturitní zkoušku budou hodnotit dvě zkušební komise.
Zkoušky konané formou praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce se
konají 12. 5. - 27. 5. 2022
o 11. 5. 2022 zadání praktické maturitní zkoušky
o 12. 5. - 25. 5. 2022 realizace zadaných prací
o ve středu 25. 5. 2022 studenti odevzdají vytvořená díla do 10:00
o ve čtvrtek 26. 5. 2022 a pátek 27. 5. 2022 obhajoba maturitní práce
společně s rozborem vypracovaných prací – praktickou zkouškou
Ústní zkoušky profilové části probíhají v termínu 30. 5. 2022 - 3. 6. 2022.
Termíny konání didaktických testů jsou v období od 2. 5. do 15. 5. 2022.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací – tzv. Jednotné
zkušební schéma určí ministerstvo do 31. prosince školního roku, v němž se
maturitní zkouška koná.
Termín písemné práce z českého jazyka a literatury je 1. 4. 2022 a
písemné práce z anglického jazyka 4. 4. 2022.
V Hradci Králové 25. srpna 2021
Ing. Mgr. Milan Jedlička, v.r.
ředitel
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