
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 
Komenského 754, 749 01 Vítkov 
 

Portfolio povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní 
zkoušky v roce 2021 

Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky 

Český jazyk a literatura 
 

-- 

Jazyk anglický1) 
 

Jazyk anglický1) 
 Jazyk německý1) 

 
Jazyk německý1) 
 Základy společenských věd 

 
Základy společenských věd 

 Dějepis 
 

Dějepis 
 Zeměpis 

 
Zeměpis 

 Matematika 
 

Matematika 
 Fyzika 

 
Fyzika 

 Chemie 
 

Chemie 
 Biologie 

 
Biologie 

 Informatika a výpočetní technika 
 

Informatika a výpočetní 
technika 

 
Hudební výchova2) Hudební výchova2) 

Výtvarná výchova2) Výtvarná výchova2) 

-- Matematika - rozšiřující 

 

Žák koná maturitní zkoušky podle § 77 a následujících zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon), vyhlášky 177/2009 (maturitní vyhláška) a ŠVP – v platných zněních. 

V profilové části maturitní zkoušky koná žák zkoušku z Českého jazyka a literatury formou 
písemné práce3) a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

Pokud si žák v profilové části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, koná zkoušku z tohoto cizího 
jazyka formou písemné práce4) a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí společně se 
žáky, kteří si zvolili cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky. 

V rámci profilové části maturitní zkoušky si žák z nabídky volí další dvě povinné a nejvýše 
dvě nepovinné zkoušky, které mají formu ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Z 
těchto dvou povinných zkoušek se žádný předmět nemůže shodovat s předmětem společné 
části maturitní zkoušky, s výjimkou matematiky. 

 

Průběh profilové ústní zkoušky - příprava 15 minut, zkouška maximálně 15 minut. 

 

Pozn.:  

1) Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem dle SERRJ. 

2) Maturitní zkouška z hudební výchovy a výtvarné výchovy je možná jen na základě žádosti 
schválené ředitelem školy. 

3) Písemná práce z Českého jazyka a literatury: 

Výběr ze 4 témat, minimální počet slov 250, čas na napsání 110 minut (včetně výběru 
tématu).  
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Kritéria hodnocení: a) zpracování tématu 20 %, b) dodržení zadaného slohového útvaru 15 %, 
c) pravopis 20 %, d) slovní zásoba 15 %, e) větná stavba 15 %, f) koherence textu 15 %. 

4) Písemná práce z cizího jazyka: 

Výběr ze 2 témat, každé téma tvoří 2 části - 1. část: 140 - 160 slov, 2. část: 60 - 70 slov, na 
napsání 60 minut (včetně výběru tématu).  

Kritéria hodnocení: 1. část bude tvořit 2/3 známky, 2. část 1/3 známky. U každé části bude 
hodnocen obsah, organizace a formální zpracování textu, slovní zásoba a pravopis, gramatika 
(každá stránka tvoří 25 % hodnocení). 

 

 

 

 

Ve Vítkově 27. 10. 2020    Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy 
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