
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace 
Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov 
tel: 353 412 400, IČ: 70845425 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Český jazyk a literatura  

 Písemná práce z českého jazyka a literatury  

– stejná pravidla platí pro všechny obory vzdělávání na SPŠ Ostrov 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 

110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost 

použít Pravidla českého pravopisu. 

 Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí  

– stejná pravidla platí pro všechny obory vzdělávání na SPŠ Ostrov 

Žák volí 20 děl ze školního seznamu maturitních děl dle stanovených pravidel. 

Školní seznam maturitních děl 

Cizí jazyk  

Německý jazyk  

 Písemná práce z německého jazyka  

– stejná pravidla platí pro všechny obory vzdělávání na SPŠ Ostrov 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů 

v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 70 min, včetně času 

na volbu zadání.  

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, bez  vložené části, 

která se věnuje korespondenci. 

 Ústní zkouška z německého jazyka před zkušební maturitní komisí 

Témata pro jednotlivé  obory vzdělávání – povinná zkouška/nepovinná zkouška 

Anglický jazyk  

 Písemná práce z anglického jazyka  

– stejná pravidla platí pro všechny obory vzdělávání na SPŠ Ostrov 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů 

v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 70 min, včetně času 

na volbu zadání.  

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, bez vložené části, 

která se věnuje korespondenci. 

 Ústní zkouška z anglického jazyka před zkušební maturitní komisí 

Témata pro jednotlivé  obory vzdělávání – povinná zkouška/nepovinná zkouška 
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Nahrazující zkouška z cizího jazyka  

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského 

zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým 

vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně 

však na úrovni B1 podle SERR.  

Zde tedy dochází ke změně oproti stávajícímu stavu. (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. Pokud by ředitel školy stanovil vlastní další 2 profilové zkoušky, mimo zkoušky 

z jazyků navázaných na společnou část a žák si ve společné části zvolil didaktický test 

z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované 

zkoušky.) 

Seznam zkoušek, které je možné uznávat. 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf

