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Seznam maturitních předmětů pro profilovou část 
maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022  
(jarní i podzimní zkušební období) pro obory:  

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (8.A) 
 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné (4.C, 4.D) 

 

 
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění (maturitní 
vyhláška), stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky 
profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formy:  
 
 

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

formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části 

maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek z nabídky ředitele školy. 

Zkouška z cizího jazyka se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky. 

A Povinné zkoušky 

1. Český jazyk a literatura, písemná práce, ústní zkouška 

Cizí jazyk, písemná zkouška, ústní zkouška, pokud si žák z povinných zkoušek 

společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk z nabídky anglického, francouzského, 

německého, ruského a španělského jazyka; 

2. Žák si zvolí dvě zkoušky z nabídky: 

Anglický jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Francouzský jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Německý jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Ruský jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Španělský jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Biologie, ústní zkouška, 

Dějepis, ústní zkouška, 

Fyzika, ústní zkouška, 
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Chemie, ústní zkouška, 

Informatika a výpočetní technika, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní 

práce, 

Matematika, ústní zkouška, 

Základy společenských věd, ústní zkouška, 

Zeměpis, ústní zkouška. 

* žák si může zvolit ten cizí jazyk, který si nevybral pro zkoušku z cizího jazyka ve společné 

části maturitní zkoušky (bod 1.).  

B Nepovinné zkoušky 

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které si vybírá ze seznamu 

uvedeného v bodě 2. 

C Další informace 

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury: 

a. Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož rozsah je minimálně 250 slov.  

b. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání. Zadání písemné práce je 

tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a způsobem zpracování 

(vymezením slohového útvaru nebo komunikační situace). 

c. Na vypracování práce je vymezeno 120 minut včetně času na volbu zadání. 

d. Při konání písemné práce je povoleno použít Pravidla českého pravopisu.  

e. Písemná práce se podílí 40 % na celkovém hodnocení profilové zkoušky 

z českého jazyka a literatury. 

f. Podrobná kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury jsou 

uvedena v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

2. Ústní profilová zkouška z českého jazyka: 

a. Z maturitního seznamu a v souladu s kritérii si každý žák připraví vlastní seznam 

20 literárních děl. Žák si losuje číslo pracovního listu. 
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b. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu, který obsahuje rovněž zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující 

se k učivu o jazyce a slohu. 

c. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

d. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

3. Písemná práce z cizího jazyka: 

a. Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož rozsah je minimálně 200 slov.  

b. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání. Zadání písemné práce je 

tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a způsobem zpracování 

(vymezením slohového útvaru nebo komunikační situace). 

c. Na vypracování práce je vymezeno 120 minut včetně času na volbu zadání. 

d. Při konání písemné práce je povoleno použít překladový slovník.  

e. Písemná práce se podílí 40 % na celkovém hodnocení profilové zkoušky z cizího 

jazyka.  

f. Podrobná kritéria hodnocení písemné práce cizího jazyka a literatury jsou 

uvedena v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

4. Ústní profilová zkouška z cizího jazyka: 

a. Žák si losuje jedno z 20 témat.  

b. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 

c. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

d. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

5. Ostatní ústní maturitní zkoušky profilové části 

a. V jednotlivých předmětech si žák losuje jedno zadání z 20 až 30 témat, která jsou 

platná pro jarní i podzimní zkušební období. 

b. Maturitní zadání obsahuje název a rozvíjející témata. Zkušební komise v rámci 

zkoušení nemusí ověřit znalosti ve všech rozvíjejících tématech. Rozvíjející 

témata slouží k lepší orientaci žáka při přípravě na ústní maturitní zkoušku 

profilové části.    

c. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce z českého 

jazyka a literatury a cizího jazyka trvá 20 minut. Pokud to povaha předmětu 
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vyžaduje, může předseda zkušební komise rozhodnout o prodloužení této doby 

na 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

d. Při ústní zkoušce nelze u stejné maturitní zkušební komise v jednom dni losovat 

dvakrát stejné téma. 

6. Maturitní práce z IVT: 

a. Žák si z uvedené nabídky zvolí téma a svou volbu písemně oznámí řediteli školy. 

b. Žák odevzdá maturitní práci v předepsané formě a termínu řediteli školy.  

c. Maturitní práce se skládá ze dvou částí – funkční aplikace (případně vytvořených 

materiálů) a dokumentace.  

d. Aplikace je zpracována tak, aby mohla být její funkčnost ověřena hodnotitelem, 

oponentem i dalšími členy maturitní komise.  

e. Dokumentace je zpracována podle zadaných pravidel.  

f. Rozsah práce je 20 až 30 stran (přílohy se nezapočítávají). 

 

 

 

 
 
V Ostravě-Porubě 30. září 2021 
č.j.: WG/1814/2021 
       Mgr. Jan Netolička 
       ředitel gymnázia 
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Příloha č. 1  

Kritéria hodnocení písemných prací z jazyků  

Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury 

a. Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož rozsah je minimálně 250 slov.  

b. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví šest zadání. Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, 
případně výchozím textem (ten může být závazný, nebo informativní) a způsobem zpracování 
(vymezením slohového útvaru ne bo komunikační situace). Součástí zadání může být i obrázek, graf. 

c. Maturant si z šesti zadání vybere jedno, které je pro něj závazné. Odkloní-li se závažným způsobem od 
tématu, nebo nedodrží-li slohový útvar (kritéria 1A a 1B), bude jeho práce hodnocena nula body.  

d. Na vypracování práce je vymezeno 120 minut včetně času na volbu zadání. 

e. Při vypracování písemné práce je povoleno použít Pravidla českého pravopisu.  

f. Na volné listy je možné zaznamenávat osnovu, koncept i poznámky, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

g. Podmínky pro konání písemné práce mohou být pro žáky s PUP uzpůsobeny ředitelem školy v dohodě 
s daným školským poradenským pracovištěm.   

h. Text písemné práce se hodnotí v těchto oblastech:  

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 
1A –Téma, obsah 

1B – Komunikační situace, slohový útvar 
2. Funkční užití jazykových prostředků 

2A – Pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

2B – Lexikum 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 
3A – Větná syntax a textová koheze 

3B – Nadvětná syntax a koherence textu 

 

i. Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze šesti sledovaných oblastí 
(1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé této oblasti.  

Pro udělení 4 bodů nebo 5 bodů platí, že výkon žáka je v hodnocené oblasti velmi dobrý a že nevykazuje 
žádné závažné nedostatky, nebo se objevují pouze ojediněle, 5 bodů se uděluje v případě, kdy výkon v 
určité oblasti lze vnímat jako nadstandardní.  

Pásmo 3 bodů je popsáno v bodové škále pomocí slovního spojení „v zásadě“, např. „kompozice textu je 
v zásadě vyvážená“. Znamená to, že text vykazuje určité nedostatky, které však nemají závažný 
charakter.  
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Udělení 1 bodu nebo 2 bodů již signifikuje přítomnost závažných nedostatků („ve větší míře“  – 1 bod, 
„často/občas“ – 2 body), které mají vliv na porozumění textu, resp. na čtenářský komfort adresáta.  

Pásmo 0 bodů označuje, že text vykazuje vysokou míru nedostatků, často se zde objevují závažné chyby. 

Body udělené v jednotlivých podkritériích se sčítají, stejně jako celá kritéria, celkový maximální součet je 
tedy 30 bodů. 

j. Rozsah hraje při hodnocení písemné práce formální roli, není proto zakomponován do hodnocení textu 
jako takového, žák nezískává žádné body za to, že minimální požadovaný rozsah splnil. Hodnotitel se na 
začátku hodnocení pouze rozhoduje, zda byl minimální požadovaný rozsah splněn, a zda je tedy možné 
začít hodnotit písemnou práci podle jednotlivých kritérií, či nikoli. Horní hranice rozsahu vymezena není. 

k. Počítání slov písemné práce  
Jako jedno slovo se počítají: předložky jednoslovné, spojky, zájmena, citoslovce, zkratky a zkratková 
slova, víceslovná vlastní jména a názvy, číslovky (720 korun = 2 slova), rozepsané datum, adresy, resp. 
jejich části, složená přídavná jména.  

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje (ať 
už se jedná o výchozí text nebo název práce) se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a 
není tedy předmětem hodnocení. 
 
l. Hranice úspěšnosti 

Český jazyk a literatura Hranice úspěšnosti písemné práce z ČJL  

Hranice úspěšnosti 
zkoušky 

Převod procentních bodů na známku 
(horní hranice intervalu v procentních bodech) 

5 
(nedostatečný) 

4 
(dostatečný) 

3 
(dobrý) 

2 
(chvalitebný) 

1 
(výborný) 

Procenta 0–39,9  40–49,9 50–74,9 75–89,9 90–100  

Body celkem 0–11  12–14  15–22  23–26  27–30  

 
m. Písemná práce se podílí  40 % na celkovém hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka 
a literatury. 
 

Kritéria hodnocení písemné práce z cizích jazyků 

a. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém rozsahu 
minimálně 200 slov. Horní hranice rozsahu písemné práce vymezena není. 

b. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví čtyři zadání. Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, 
případně výchozím textem (ten může být závazný, nebo informativní) a způsobem zpracování 
(vymezením slohového útvaru nebo komunikační situace). Součástí zadání může být i obrázek, nákres, 
graf. 

c. Maturant si ze čtyř zadání vybere jedno zadání, které je pro něj závazné. Odkloní-li se závažným 
způsobem od tématu, nebo nedodrží-li slohový útvar (kritéria 1A a 1B), bude jeho práce hodnocena nula 
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body. Součástí zadání jsou i dílčí požadavky (body zadání), které má žák ve své práci v odpovídající míře 
podrobnosti zpracovat. Pokud žák nechce být při hodnocení penalizován, je důležité, aby žádný bod 
zadání nevynechal. Klíčové informace a výrazy jsou v zadání vždy uvedeny tučně, aby je žák nemohl 
přehlédnout. 

d. Na vypracování práce je vymezeno 120 minut včetně času na volbu zadání. 

e. Při vypracování písemné práce je povoleno použít slovníky, tyto slovníky mohou obsahovat přílohy 
věnované gramatice (frázová slovesa, slovesné časy apod.), seznamy zkratek, místopisné názvy apod.  
Slovníky obsahující přílohy, ve kterých jsou uvedeny základní charakteristiky vybraných typů textů (např. 
jak napsat formální dopis nebo zprávu, v čem se liší psaní formálního a neformálního dopisu), 
zpracované ukázky textů, užitečné fráze k jednotlivým typům textů, vhodná oslovení/zakončení 
u formálních dopisů apod.), vepsané poznámky, se nesmí během testování používat.    

f. Na volné listy je možné zaznamenávat osnovu, koncept i poznámky, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

g. Podmínky pro konání písemné práce mohou být pro žáky s PUP uzpůsobeny ředitelem školy v dohodě 
s daným školským poradenským pracovištěm.   

h. Text písemné práce se hodnotí v těchto oblastech:  

1. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 
1A – Zadání 
1B – Rozsah, obsah textu 
2. Organizace a koheze textu 
2A Organizace textu 
2B Koheze textu a prostředky textové návaznosti 
3. Slovní zásoba a pravopis 
3A Přesnost použité slovní zásoby 
3B Rozsah použité slovní zásoby 
4. Mluvnické prostředky 
4A Přesnost použitých mluvnických prostředků 
4B Rozsah použitých mluvnických prostředků 

i. Při hodnocení písemné práce se udělují body v rozmezí od 0 do 3 bodů v každé z osmi sledovaných 
oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B ), body popisují výkon žáka v každé této oblasti. Body udělené 
v jednotlivých kritériích se sčítají, celkový maximální počet dosažených bodů je 24 bodů.  
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A hodnocena počtem bodů „0“, se daná písemná práce 
podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů je roven „0“ bodů. Dílčí kritérium 1A je 
hodnoceno počtem bodů „0“ v případě: 

• nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému 
tématu/ komunikační situaci; 
• nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup; 
• nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov. 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se 
nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení. 
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Podrobný popis jednotlivých kritérií a dílčích kritérií a charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je 
uveden v příloze, která je nedílnou součástí těchto kritérií. 
Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 3 v každé z osmi sledovaných oblastí 
(1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B), body popisují výkon žáka v každé této oblasti.  

Pro udělení 3 bodů platí, že výkon žáka je v hodnocené oblasti výborný nebo velmi dobrý a že nevykazuje 
žádné závažné nedostatky, nebo se objevují pouze ojediněle.  

Pásmo 2 bodů je popsáno v bodové škále pomocí slovního spojení „v zásadě“, např. „kompozice textu je 
v zásadě vyvážená“. Znamená to, že text vykazuje určité nedostatky, které však nemají závažný 
charakter. V malém množství se objevují chyby, které mohou ztěžovat porozumění textu. 
Udělení 1 bodu již signifikuje přítomnost závažných nedostatků, které mají negativní vliv na porozumění 
textu, resp. na čtenářský komfort adresáta.  Objevují se zde ve vyšší míře chyby, které ztěžují 
porozumění textu a ojediněle i chyby, které mu brání. 

Pásmo 0 bodů označuje, že text vykazuje vysokou míru nedostatků, často se zde objevují chyby, které 
ztěžují a zároveň brání porozumění. 

Body udělené v jednotlivých podkritériích se sčítají, stejně jako celá kritéria, celkový maximální součet je 
tedy 24 bodů. 

j. Rozsah textu je minimálně 200 slov. Nedostatečný počet slov se se hodnotí nula body. 

k. Počítání slov písemné práce  
Jako jedno slovo se počítají: předložky, spojky, zájmena, citoslovce, členy, zkratky, víceslovná vlastní 
jména a názvy včetně českých názvů, které nemají ekvivalent v daném cizím jazyce, rozepsané datum 
(např. 16. dubna 2021), adresy (např. pepa@seznam.cz; Vinohradská 5, Praha 10), složeniny spojené 
spojovníkem.  
Jako jednotlivá slova se počítají například: frázová slovesa, složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova. 
Jako slova se nepočítají například: číslovky psané číslicemi (např. 2021; 29), opakovaná vlastní jména. 
 
l. Hranice úspěšnosti 

Cizí jazyk  Hranice úspěšnosti písemné práce z cizích jazyků  

Hranice úspěšnosti 
zkoušky 

Převod procentních bodů na známku 
(horní hranice intervalu v procentních bodech) 

5 
(nedostatečný) 

4 
(dostatečný) 

3 
(dobrý) 

2 
(chvalitebný) 

1 
(výborný) 

Procenta 0–43,9  44–55,9 56–72,9 73–86,9 87–100  

Body celkem 0–10  11–13  14–17  18–20  21–24  

 

m. Písemná práce se podílí  40 % na celkovém hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka. 
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Příloha č. 2 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka  

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel 
školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou 
zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně 
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. 
Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 
nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.  
§ 19 a vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se 
žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky 
podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené 
rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší (pro anglický jazyk 
úroveň B2, pro druhý cizí jazyk úroveň B1). Informaci o standardizovaných zkouškách, které 
ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní 
ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím 
kalendářním roce. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 
31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání 
maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně 
ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.  
Poznámka: Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a 
ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák 
koná vždy. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky 
žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího 
jazyka.  
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Žádost 
o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve 
školním roce 2021/2022.   
 

Ve smyslu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou § 19a a v souladu se školským zákonem (zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve 
smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel Wichterlova gymnáziu, Ostrava-Poruba, že pro školní 
rok 2021/2022 budou uznány pro nahrazení zkoušek z anglického jazyka v profilové části 
maturit zkoušky minimálně úrovně B2 a pro nahrazení zkoušky z druhého cizího jazyka 
(německého, ruského, španělského nebo francouzského jazyka) v profilové části maturit 
zkoušky minimálně úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce doložené 
úředně ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Seznam 
uznávaných zkoušek, stejně jako jejich platnost, je zveřejněn na webu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (gykas.cz)  
 

Ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí 
maturanti Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, odevzdat společně s touto žádostí nejpozději 
do 31. března 2022 řediteli školy.  

 
Na základě výše uvedeného žádám o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části 

maturitní zkoušky na Wichterlově gymnáziu, Ostrava-Poruba ve školním roce 2021/2022.  
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..………………  
 
Datum narození: ………………………………………   Třída: ………………..…….  
 
Jazyk, ze kterého žádám o nahrazení zkoušky: ……………………………………………………..  
 
Doklad o zkoušce:  
 
Druh: …………………………………………………………   Úroveň: .………………………………  
 
Datum vydání osvědčení a výsledek: ……………….……….………………………………………….  
 
Datum:       Podpis žadatele:  

Vyjádření ředitele:  
 
Datum:       Podpis: 


