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FORMY KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

 

PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA            

A LITERATURY 

 
Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání, které žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí 1 zadání. Toto zadání obsahuje název zadání, způsob zpracování a 

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

Dále jsou pro písemnou práci stanovena níže uvedená kritéria: 

• Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci. 
 

• Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
 

• Způsob záznamu písemného textu je strojopisná varianta na počítači (koncept může žák psát ručně). 
 

• Písemná práce trvá nejméně 110 minut a maximálně 150 minut. 
 

• Minimální rozsah písemné práce je stanoven následujícím způsobem: 

o Žádost/stížnost/reklamace min. 250 slov 

o Motivační dopis min. 250 slov 

o Otevřený dopis min. 250 slov 

o Zpráva min. 300 slov 

o Interview min. 300 slov 

o Odborný popis min. 300 slov 

o Odborný výklad min. 300 slov 

o Odborná přednáška/referát min. 300 slov 

o Slavnostní proslov min. 300 slov 

o Charakteristika min. 300 slov 

o Recenze min. 300 slov 

o Úvaha min. 300 slov 

o Vypravování min. 350 slov 
 

• Způsob počítání slov obsahuje následující upřesňující pravidla: 

o Jako jedno slovo se počítají: 

▪ předložky jednoslovné (tj. s = 1 slovo; za účelem = 2 slova); 

▪ spojky; 

▪ zájmena; 

▪ zkratky a zkratková slova (JAMU = 1 slovo; Čedok = 1 slovo); 

▪ víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = 1 slovo; Žďár nad Sázavou = 1 

slovo); 

▪ adresy (pepa@seznam.cz) = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo; 170 00 Praha 7 – 

Holešovice = 1 slovo); 
 

o jako dvě slova se počítají: 

▪ citoslovce (ach ouvej = 2 slova); 

▪ číslovky (5 lidí = 2 slova, pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 slova); 

▪ datum (10. října 2013 = 1 slovo; V Praze 25. května 2013 = 3 slova); 

▪ složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova). 

 



PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, které žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí 1 zadání. Toto zadání obsahuje název zadání, způsob zpracování a 

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

Dále jsou pro písemnou práci stanovena níže uvedená kritéria:  

• Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci. 
 

• Při konání písemné práce má žák možnost použít anglický slovník. 
 

• Způsob záznamu písemného textu je strojopisná varianta na počítači (koncept může žák psát ručně). 
 

• Písemná práce trvá maximálně 150 minut. 
 

• Práce je v rozsahu 200–250 slov. 

(Slohová práce je hodnocena počtem bodů 0, pokud žák nesplňuje požadovaný rozsah slov.) 

• Počítání slov 

o Jako jedno slovo se počítají: 

▪ předložky 

▪ spojky 

▪ zájmena 

▪ citoslovce (např. bow-wow, Ouch!) 

▪ členy 

▪ zkratky (např. ASAP = as soon as possible) 

▪ víceslovná vlastní jména a názvy (např. Jack Smith, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland) včetně českých názvů, které nemají anglický 

ekvivalent (např. Žďár nad Sázavou) 

▪ řadové číslovky (např. 1st, 5th) 

▪ rozepsané datum (např. 21st October 2009) 

▪ adresy (např. pepa@seznam.cz; 10 Downing Street, London, SW1A 2AA) 

▪ složeniny spojené spojovníkem (např. check-in, dry-cleaning, mother-in-law) 
 

o Jako jednotlivá slova se počítají: 

▪ stažené tvary (např. It’s = 2 slova, haven’t = 2 slova); výjimku tvoří can’t 

a cannot, které se počítají vždy jako jedno slovo (can’t = 1 slovo, cannot = 1 

slovo) 

▪ frázová slovesa (např. get up = 2 slova, look for = 2 slova) 

▪ složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova (např. office manager = 2 slova, 

distance learning = 2 slova) 
 

o Jako slova se nepočítají: 

▪ číslovky psané číslicemi (např. 1982; 29) 

▪ opakovaná vlastní jména a názvy (např. Jack Smith is my friend. Jack Smith 

comes from London. = celkem 7 slov; He lives in the Czech Republic. The 

Czech Republic is located in the heart of Europe. = celkem 13 slov) 

o Specifické případy: Doslovná citace zadání nebo jeho části se nepočítá do počtu slov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

PŘED ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISÍ  
 

Ředitel školy stanoví pro každé zaměření 20 témat, které žákům zpřístupní do 10. září daného školního roku.  

Žák si vybere 1 zadání.  

 

Toto zadání obsahuje: 

- téma maturitní práce,  

- termín odevzdání,  

- způsob a rozsah zpracování  

- kritéria hodnocení 

- požadavek na počet vyhotovení  

 

• Příprava k obhajobě trvá 5 minut 

• Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí trvá 15 – 30 minut 
 

 

 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA                  

A LITERATURY 
 

Ředitelka školy určí v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru Stavebnictví seznam nejméně 60 

literárních děl – viz samostatný dokument Školní seznam maturitní četby. Zároveň ředitelka stanoví kritéria 

pro sestavení vlastního seznamu žákem – viz samostatný dokument Kritéria pro sestavení Žákovského 

seznamu četby k MZ (pozn. oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy). 
 

Dále jsou pro ústní maturitní zkoušku stanoveny níže uvedené body: 

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

• Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 
 

• 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. 
 

• Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku „na potítku“ obdrží žák pracovní list se zadáním a tabulku se 

strukturou ústní zkoušky. Žák má možnost si během této přípravy vypracovat poznámky a poté je při 

ústní zkoušce používat. 
 

• Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 

úryvek z konkrétního literárního díla, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a 

dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA                   
 

Ředitelka školy určí v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru Stavebnictví 20 témat (pozn. 

témata jsou k dispozici na webových stránkách školy). 
 

 

Dále jsou pro ústní maturitní zkoušku stanoveny níže uvedené body: 

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

• Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 



 

• Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
 

• V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list se stejným tématem.  
 

• Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku „na potítku“ obdrží žák pracovní list se zadáním a tabulku se 

strukturou ústní zkoušky. Žák má možnost si během této přípravy vypracovat poznámky a poté je při 

ústní zkoušce používat. 
 

• Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Součástí 

pracovního listu je i zadání ověřující znalosti odborné terminologie. 

 

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – 

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 

Ředitelka školy určí v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru Stavebnictví 20 témat (pozn. 

témata jsou k dispozici na webových stránkách školy). 
 

Dále jsou pro ústní maturitní zkoušku stanoveny níže uvedené body: 

• Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo tématu. 
 

• Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. 
 

• Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
 

• V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo tématu. 
 

 

PRAVIDLA PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM 

PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MZ 

 
• Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého 

znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy 

zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití 

kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis 

řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením z pedagogicko-psychologické 

poradny. 
 

• Škola bude ve spolupráci se školským poradenským zařízením navazovat na opatření, s nimiž se 

žáky vyučující pracovali a hodnotili je po celou dobu vzdělávání. 
 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, 26. 10. 2021     Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová, v.r. 

             ředitelka školy 


