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Oběžník č.: 12
č.j.: 1057/20

Věc: Maturitní zkoušky 2020/21 – doplnění oběžníku 10
Vzhledem k nejčerstvější novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, v platném znění (dále jen
Vyhláška), doplňuji oběžník č. 10 o tyto důležité informace.
Na základě ustanovení §19 odst.1, ve věci konání profilové části maturitní zkoušky
stanovuje, že konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce, maturitní seznam
literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl, podrobnosti o
délce obhajoby maturitní práce, délce a způsobu konání písemné zkoušky a praktické
zkoušky ředitel školy zveřejní spolu s nabídkou zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve
lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona (=7 měsíců před konáním první profilové části
maturitní zkoušky) na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
S ohledem na datum účinnosti novely vyhlášky (15. 10. 2020) je termín pro zveřejnění
povinných informací dle § 19 odst. 1 prodloužen přechodným ustanovením, a to do 14 dnů
od nabytí účinnosti, tj. do 29. 10. 2020.
V našem případě byly otázky a seznam literárních děl zveřejněny již v září, ale změna se
týká nově ústních otázek z anglického jazyka, jejichž součástí je i odborná
terminologie. Nově je i určení časů pro písemné práce z anglického a českého jazyka,
jež stanovuje ředitel.
Písemná práce z anglického jazyka:
Výběr ze dvou témat, žáci si volí jedno zadání bezprostředně po zahájení zkoušky
Minimální počet slov: 200
Čas: 80 minut
Pomůcky: slovník
Písemná práce z českého jazyka:
Výběr z pěti témat, žáci si volí jedno zadání
Minimální počet slov: 250
Čas: 120 minut
Pomůcky: Pravidla českého pravopisu

Ústní zkouška z českého jazyka: žák volí 20 děl z nabídky do 31. 3. 2021
Ústní zkouška z anglického jazyka: žák losuje z 20 otázek, zkouška probíhá formou
řízeného rozhovoru s využitím pracovních listů, jehož nedílnou součástí je odborná
terminologie.

V Praze dne 27.10. 2020
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