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Pravidla pro zkoušky profilové části
maturitní zkoušky pro školní rok
2020/2021
Zkušební předměty povinných zkoušek profilové části
Profilová část maturitní zkoušky se skládá:
a) z Českého jazyka a literatury (forma: písemná práce a ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí)
b) z cizího jazyka (forma: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní
komisí)
c) z praktické zkoušky z odborných předmětů (forma: vypracování maturitní práce a
její obhajoba před zkušební maturitní komisí, obhajoba trvá nejdéle 20 minut)
d) z teoretické zkoušky z odborných předmětů (forma: ústní zkouška)
e) z Ekonomiky (forma: ústní zkouška)

Další pravidla pro profilové zkoušky
Profilová zkouška z Českého jazyka a literatury
Písemná práce z Českého jazyka a literatury
Písemnou prací z Českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu
odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá
nejméně 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
Maturitní seznam literárních děl je uveden na www stránkách školy v sekci
„Pro studenty – maturity“
Z uvedeného seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl,
který bude obsahovat alespoň 20 literárních děl dle následujících kritérií:
Světová literatura do konce 18. století.............. min. 2 literární díla
Světová a česká lit. do konce 19. století ………min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století .................... min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století........................ min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza,
poezie, drama. Žák může zvolit maximálně 2 díla od jednoho autora.
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl svému vyučujícímu českého jazyka a
literatury nejpozději do 31. března 2021.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Profilová zkouška z cizího jazyka
Písemná práce z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v
celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut
včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít
překladový slovník.
Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

V Brně dne 14. října 2020

PhDr. Ludmila Bartoňová
ředitelka školy

