
Zkouška z českého jazyka 

1. Písemná práce 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Písemnou prací z českého jazyka a 

literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 

110 minut včetně času na volbu zadání. 

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 procent. Při konání písemné práce může použít 

překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

2. Ústní zkouška 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 

vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.  

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní 

seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském 

seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní 

zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. 

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

úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní 

zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát stejné téma. 

 

Hodnocení zkoušky z českého jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní 

zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.   

 

Zkouška z anglického jazyka 

1. Písemná práce 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou 

práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání 

zvolí.  

2. Ústní zkouška 

Pro ústní zkoušku z anglického jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

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

1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si 

žák vylosuje 1 téma. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné 

téma. 

Hodnocení zkoušky z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní 

zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.  



 

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, 

nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

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. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní 

ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.  

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. 

 


