Profilová zkouška z cizího jazyka pro EL i OA – bližší informace
Písemná práce
Při konání písemné práce z cizího jazyka sedí každý žák v samostatné lavici.
Žák vytvoří souvislý text odpovídající slohové práci, minimální rozsah je 200 slov. Písemná práce je
vytvořena rukopisně (strojopisná varianta je možná pouze u studentů s přiznaným uzpůsobením
podmínek, kteří mají tento druh zápisu přiznán školským poradenským zařízením).
Ředitelka školy stanoví 4 témata zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před
zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Písemná práce trvá celkem 75 minut
včetně času na volbu zadání (15 minut na volbu zadání a 60 minut na vlastní zpracování zadání).
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
Ústní zkouška
Ředitelka školy stanoví 25 témat v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem. Ústní
zkouška před zkušební maturitní komisí je formou řízeného dialogu s využitím pracovního listu.
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti
odborného vzdělávání, a to v rozsahu 20%.
Žák si vylosuje 1 téma. Doba přípravy je 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Způsob hodnocení a kritéria každé části zkoušky včetně hranice úspěšnosti bude zveřejněn po schválení
maturitní komisí před začátkem konání první ze zkoušek.
V případě zkoušek z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní části 60%
celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Další informace o cizích jazycích:
Maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části (tj. písemnou práci i ústní zkoušku) lze nahradit
výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na
jazykové úrovni stanoveným RVP daného oboru vzdělání nebo na úrovni vyšší podle SERR. V případě,
že profilová zkouška z cizího jazyka navazuje na společnou část maturitní zkoušky, koná žák didaktický
test a pouze profilovou část může nahradit. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že žák v
profilové části maturitní zkoušky koná alespoň 4 zkoušky.
Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. Žádost se podává nejpozději
do 31. 3. 2021 Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném
vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Seznam uznávaných zkoušek je zveřejněn na stránkách MŠMT.
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