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STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ 

ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
Na základě ustanovení § 79 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na 

základě novelizovaného prováděcího právního předpisu, tj. vyhláška č. 177/2009 Sb.,  

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů zveřejňujeme tyto informace:    

 

  

1. Obecné informace 
 

Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“), nově také zkoušky 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce (dále jen 

„písemná práce“) a zkoušky konané formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) 

se konají nejdříve 1. dubna. Termíny přihlašování k maturitní zkoušce se nemění. Povinně 

každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si 

bude volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je  

v nabídce školního vzdělávacího programu daného oboru vzdělání a který splňuje povinnou 

dotaci hodin pro profilové zkušební předměty) nebo didaktickým testem z matematiky. 

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. 

Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není 

podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk 

maturitního vysvědčení. 

 

2. Povinné zkoušky profilové části  
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury    

a  pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto 

cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek z odborných předmětů. Počet dalších 

povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.   

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury 
 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 

nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít Pravidla českého pravopisu.  
Pro písemnou práci ředitel/ka školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.  

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné 

školy. 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. 
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Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

 

Ředitel/ka školy určil/a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného 

oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel/ka školy 

stanovil/a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam 

literárních děl a kritéria platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Vše na odkazu 

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/  

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

literárních děl v počtu stanoveném ředitelem/kou školy; nejnižší počet literárních děl  

v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli/ce školy nebo jím pověřené osobě 

do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. 

června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního 

listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). Ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke 

stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam 

literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu 

literárních děl pro daný obor vzdělání. 

 

 

Profilová zkouška z cizího jazyka 
 

(pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk) 

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/  

 

Písemná práce z cizího jazyka 
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

Ředitel/ka 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. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, 

popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, 

graf.  
Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru 

vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den 

a čas.  

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

 

Ředitel/ka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 

témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/ 
Ústní zkouška z cizího jazyka koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek 

konaných formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky  

č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího jazyka konaných v profilové části v letech 

předcházejících. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí musí být monotematické.  

https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/
https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/
https://www.libereckazdravka.cz/zaci-a-studenti/maturita/
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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 (zdravotnický asistent) je 

součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke 

vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava  

k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele/ky školy). Ústní zkouška trvá 

nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

 

Další povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou z těchto odborných předmětů:   

 

Ošetřování nemocných 

Zkouška z předmětu ošetřování nemocných se koná formou praktické zkoušky v trvání            

7 hodin ve zdravotnickém zařízení. Z důvodu ochrany soukromí pacienta je neveřejná.   

Žák realizuje jednodenní praktickou zkoušku pod odborným dohledem zdravotnických 

pracovníků a maturitní komise. Ošetřovatelské intervence musí být v souladu s dovednostmi 

osvojovanými v předmětu ošetřovatelství a se znalostmi z ostatních odborných předmětů.   

 

Ošetřovatelství 
Zkouška z předmětu ošetřovatelství se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže 

uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.    

V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

3. Nepovinné zkoušky profilové části   
Žák má možnost volit si nepovinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:  

 

Psychologie a komunikace 
Zkouška z předmětu psychologie a komunikace se koná ústní formou. Žák losuje jedno         

z níže uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle            

15 minut. V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

Somatologie 
Zkouška z předmětu somatologie se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže uvedených 

témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

Přírodovědný základ  

Zkouška z předmětu přírodovědný základ se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže 

uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.    

V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

Nepovinné zkoušky si může žák volit nejvýše 2.   
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4. Termíny zkoušek 
Zkoušky povinné a nepovinné části profilové maturitní zkoušky se konají v jarním                           

a podzimním zkušebním období školního roku 2020/2021. Pro jarní období je to v době 

měsíce května, nejdříve však 02. 05. 2021. Pro podzimní období se zkoušky konají od          

01. 09. 2021. 

Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel/ka školy 

nejpozději dva měsíce před jejich konáním v souladu Vyhláškou č. 177/2009 o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění 

pozdějších předpisů. Termíny jsou platné i pro vykonání opravné, náhradní a jednotlivé 

zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne  23. 10. 2020                                                           Mgr. Jana Urbanová v. r.  

                   ředitelka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


