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Legislativní rámec 

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 se řídí novelou školského zákona č. 

284/2020 Sb. a Vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění. 

Maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury (dále ČJL) je složená ze společné a profilové 

části (Pozn.: Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák 

zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.) 

1. Didaktický test (společná část)  -  termín stanoví CERMAT 

 připravuje a hodnotí CERMAT 

 hranice úspěšnosti je 44% 

 hodnocení žáka: USPĚL/NEUSPĚL   (tzn. konkrétní výsledek se nezapočítává 
do výsledné známky)  

2. Písemná práce (profilová část) – termín stanoví škola 

 min. rozsah písemné (slohové) práce je 250 slov 

 žák vybírá 1 ze 6 zadání (s určeným způsobem zpracování), zadání písemné 
práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text 
k zadání či obrázek.  

 maximální časový limit na vypracování je 120 minut včetně času na volbu 
zadání  (Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost 
prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při 
konání písemné práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.) 

 žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů – hodnocení 
písemné práce tvoří 40% celkového hodnocení zkušebního předmětu 

 práci hodnotí vyučující ČJL 

 při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu 
 zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání SOŠ 

Josefa Sousedíka Vsetín, písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve 
stejný den a čas; v případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání 
téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů. 
 

3. Ústní zkouška (profilová část) – termín stanoví škola 
 

 ředitel školy určí v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného 
oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl (Školní seznam 
literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL) a stanoví kritéria pro sestavení 
vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria 
platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

 ze Školního seznamu literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL 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 
vlastní seznam do 31. března (resp. 30. června) 2021 vyučujícím ČJL. 

 u zkoušky žák vybírá 1 z 20 titulů z vlastního seznamu 
 příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkoušení trvá nejdéle 15 minut 

 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. 

 žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů – hodnocení ústní zkoušky 

tvoří 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu 
 
 
 

4. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a 
způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li stanoveno 
jinak, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. 
Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení na 
přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 
před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.  
 

5. Kritéria hodnocení zde – ODKAZ bude doplněn. 
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