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Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, stanovuje 

podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů tyto podmínky konání profilové 

zkoušky (písemné a ústní) maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického 

jazyka. 

 

Český jazyk a literatura – písemná zkouška 

• Žák má na výběr ze 4 témat písemné práce, které stanoví ředitelka školy. 

• Písemná práce trvá 110 minut (včetně volby zadání). U žáků s přiznaným 

uzpůsobením podmínek (PUP) ředitelka školy navýší příslušným způsobem čas (podle 

posudku). 

• Minimální rozsah práce činí 250 slov. Práce, která toto kritérium nesplní, bude 

hodnocena 0 body. 

• Ředitelka školy stanovila kritéria hodnocení písemné práce (ta jsou součástí kritérií 

hodnocení). 

• Ředitelka školy stanovila přepočet bodů na výslednou známku (ten je součástí kritérií 

hodnocení). 

• Písemnou práci hodnotí hodnotitel – zkoušející českého jazyka a literatury. Hodnocení 

písemné práce posoudí hodnotitel – přísedící českého jazyka a literatury. 

• Na výsledné známce z maturitního předmětu český jazyk a literatura se písemná práce 

podílí 40 %. 

• Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu. Ředitelka školy povolí pomůcky u 

žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek, a to podle příslušného posudku. U žáků, 

kteří v posledních 8 letech alespoň 4 roky studovali v zahraničí, povolí ředitelka školy 

použití překladového slovníku. 

 

Český jazyk a literatura – ústní zkouška 

• Žák si do 31. března 2022 vybere 20 děl ze školního seznamu děl. 

• Tato díla si vybírá podle kritérií, která jsou uvedena na školním seznamu děl. 

• U maturitní zkoušky si žák ze svého seznamu vylosuje 1 dílo. 



• K tomuto dílu je vypracován pracovní list, jenž je součástí zkoušky. 

• U zkoušky žák provede rozbor uměleckého textu, prokáže související znalosti 

z literární teorie a literární historie a rozebere neumělecký text. 

• Ředitelka školy stanovila kritéria hodnocení ústní zkoušky (ta jsou součástí kritérií 

hodnocení). 

• Ředitelka školy stanovila přepočet bodů na výslednou známku (ten je součástí kritérií 

hodnocení). 

• Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Samotná zkouška trvá nejdéle 15 minut. Délku 

přípravy ředitelka školy příslušně prodlouží u žáků s přiznaným uzpůsobením 

podmínek. 

• Na výsledné známce z maturitního předmětu český jazyk a literatura se ústní zkouška 

podílí 60 %. 

• Povolené pomůcky: nejsou. Ředitelka školy povolí pomůcky u žáků s přiznaným 

uzpůsobením podmínek, a to podle příslušného posudku. U žáků, kteří v posledních 8 

letech alespoň 4 roky studovali v zahraničí, povolí ředitelka školy použití 

překladového slovníku. 

 

Anglický jazyk – písemná zkouška 

• Písemná práce trvá 60 minut. U žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) 

ředitelka školy navýší příslušným způsobem čas (podle posudku). 

• Minimální rozsah práce činí 200 slov. Práce se skládá ze dvou částí, přičemž jedna 

část má 130 – 160 slov, druhá část 70 – 80 slov.  

• Ředitelka školy stanovila kritéria hodnocení písemné práce (ta jsou součástí kritérií 

hodnocení). 

• Ředitelka školy stanovila přepočet bodů na výslednou známku (ten je součástí kritérií 

hodnocení). 

• Písemnou práci hodnotí hodnotitel – zkoušející anglického jazyka. Hodnocení 

písemné práce posoudí hodnotitel – přísedící anglického jazyka. 

• Na výsledné známce z maturitního předmětu anglický jazyk se písemná práce podílí 

40 %. 

• Povolené pomůcky: překladový slovník. Ředitelka školy povolí pomůcky u žáků 

s přiznaným uzpůsobením podmínek, a to podle příslušného posudku.  

 

Anglický jazyk – ústní zkouška 

• U maturitní zkoušky si žák vylosuje 1 pracovní list, který splňuje požadavky vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a seznamu maturitních témat 

z anglického jazyka.  

• Ředitelka školy stanovila kritéria hodnocení ústní zkoušky (ta jsou součástí kritérií 

hodnocení). 

• Ředitelka školy stanovila přepočet bodů na výslednou známku (ten je součástí kritérií 

hodnocení). 



• Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Samotná zkouška trvá nejdéle 15 minut. Délku 

přípravy ředitelka školy příslušně prodlouží u žáků s přiznaným uzpůsobením 

podmínek. 

• Na výsledné známce z maturitního předmětu anglický jazyk se ústní zkouška podílí 60 

%. 

• Povolené pomůcky: překladový slovník. Ředitelka školy povolí pomůcky u žáků 

s přiznaným uzpůsobením podmínek, a to podle příslušného posudku.  
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