Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany
VNITŘNÍ PŘEDPIS K ORGANIZACI PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Čl. 1
Na základě § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů, stanovuji tímto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní
zkoušky (dále jen PČMZ) a jejich forem pro školní rok 2020/2021.
Čl. 2
●
●
●

●
●

●

Ve společné části žák koná povinně zkoušku z předmětu český jazyk a literatura a v
rámci druhé povinné zkoušky volí mezi zkouškou z cizího jazyka a matematiky.
PČMZ se skládá ze 2 povinných zkoušek, které si žáci volí z nabídky uvedené v
Příloze č. 1. Forma těchto zkoušek je uvedena v Příloze č. 1.
Žák může v rámci PČMZ dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zkoušky si žáci
volí z nabídky uvedené v Příloze č. 2. Forma těchto zkoušek je uvedena v Příloze č.
2.
Žák vykoná úspěšně PČMZ, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které
jsou její součástí.
Žák se přihlašuje k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce
podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy na předepsaném formuláři.
Formulář přihlášky obdrží každý žák od ředitele školy. Přihlášku k maturitní zkoušce
odevzdá žák řediteli školy, a to:
○ do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období,
○ do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období.
Zkoušky PČMZ se konají v rozmezí stanoveném právním předpisem. Konkrétní
termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných
zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro jarní zkušební období nejpozději 2
měsíce před jejich konáním a pro podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna
před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Čl. 3 - Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
● Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou, s výjimkou ústní zkoušky z
předmětu Český jazyk a literatura, zveřejní nejpozději 7 měsíců před datem první
zkoušky 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a
náhradní zkoušku.
● Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.
● Příprava k ústní zkoušce profilové části trvá 15 minut. Příprava k ústní zkoušce z
předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk a německý jazyk trvá 20 minut.
Ústní zkouška trvá 15 minut.
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●

●

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. V případě ústní
zkoušky z českého jazyka a literatury nelze v jednom dni losovat dvakrát pracovní list
ke stejnému literárnímu dílu.
Kritéria pro sestavení seznamu literárních děl k ústní zkoušce z předmětu český
jazyk a literatura:
○ minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza,
poezie i drama
○ minimálně pěti literárními díly musí být v seznamu zastoupeni čeští autoři
○ minimálně pěti literárními díly musí být v seznamu zastoupeni zahraniční
autoři
○ seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora
○ za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel
Jaromír Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice)

Čl. 4 - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
● Zadání maturitní práce určí ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem
obhajoby maturitní práce. Žák má na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně
jeden měsíc a postupuje v souladu s Pokyny pro zpracování maturitní práce. Téma a
zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
● Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí
vedoucího maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby
maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce.
● Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní
práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději
14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.
● Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 20
minut.
Čl. 5 - Písemná práce
● Písemnou prací z předmětu český jazyk a literatura se rozumí vytvoření souvislého
textu v minimálním rozsahu 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na
volbu zadání.
● Písemnou prací z předmětu anglický jazyk se rozumí vytvoření souvislého textu v
rozsahu 220 - 270 slov; písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.
● Písemnou prací z předmětu německý jazyk se rozumí vytvoření souvislého textu v
rozsahu 250 - 300 slov; písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.
Čl. 6 - Písemná zkouška
● Písemná zkouška trvá u předmětu matematika 180 minut.
Čl. 7 - Praktická zkouška
● Praktická zkouška trvá u předmětu umění a kultura nejdéle 20 minut.
Čl. 8 - Profilová maturitní zkouška konaná kombinací forem
● U zkoušek konaných kombinací dvou nebo více forem uvedených v čl. 3 až 7 se při
konání jednotlivých částí zkoušky postupuje podle ustanovení tohoto předpisu
vztahujícího se k příslušné formě zkoušky.
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Čl. 9 - Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
● Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé
zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje
ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní
komise.
● V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou
hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu
výsledného hodnocení zkoušky.
● Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně
vykoná všechny části dané zkoušky.
● V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák
některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou
nevykonal úspěšně.
● Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
○ 1 – výborný,
○ 2 – chvalitebný,
○ 3 – dobrý,
○ 4 – dostatečný,
○ 5 – nedostatečný.
● Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi
předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo
její část konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi
předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení
zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají před ústními
zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení
nejpozději v den ústní zkoušky.
Čl. 10
● Tento vnitřní předpis platí pro školní rok 2020/2021 a nabývá účinnosti dne 1. 9.
2020.

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., v. r., ředitel

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Seznam povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021 zkušební předměty a formy zkoušek
Příloha č. 2 - Seznam nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021 zkušební předměty a formy zkoušek
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