Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
příspěvková organizace hl. m. Prahy

Písemná práce z českého jazyka a literatury
(profilová část maturitní zkoušky)
JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Délka konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou stanoveny v
souladu s ustanovením § 19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky formou písemné práce
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání školy. Písemnou práci
konají všichni žáci všech oborů vzdělání školy ve stejný den a čas.
Písemná práce z českého jazyka a literatury má souvislý text v minimálním rozsahu 250 slov
(orientačně 25 – 30 řádků rukou psaného textu).
Žák si vybírá z 5 tematicky různorodých zadání, která se zpřístupní bezprostředně před zahájením
zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Zadání práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
Písemná práce trvá 135 minut včetně výběru tématu.
Písemná práce z českého jazyka a literatury má souvislý text vytvořený formou rukopisu, žák píše
modrou nebo černou propisovací tužkou.
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Při konání písemné práce každý žák sedí v samostatné lavici.
Žáci zapisují písemnou práci do záznamového archu, který obdrží od zadavatele zkoušky.
Do formuláře určeného pro koncept si může žák psát osnovu, koncept písemné práce, poznámky,
které však nebudou předmětem hodnocení.
V průběhu písemné práce může žák opustit učebnu pouze jedenkrát jednotlivě, jeho odchod a
příchod zadavatel zaznamená do Protokolu o písemné práci.
Žák má možnost po skončení zkoušky uplatnit námitky k průběhu zkoušky v učebně. Ukončí-li žák
zkoušku před koncem časového limitu, vzdává se této možnosti. Námitky budou uvedeny do
Protokolu o písemné maturitní zkoušce a žák je spolu se zadavatelem podepíše.
Pokud žák napíše písemnou práci kratší než 250 slov, je hodnocen 0 body.
Pokud se písemná práce nebude vztahovat k zadanému tématu, je hodnocena 0 body.
Pokud písemná práce nebude prokazatelně vykazovat charakteristiky zadaného útvaru, nebo bude
reagovat na jiné vymezení komunikační situace, je hodnocena 0 body.
O finální známce písemné práce rozhodují dva hodnotitelé.
Nečitelný text bude rovněž hodnocen 0 body.
Výjimku mají pouze žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří
mají jiný způsob záznamu vytvářeného textu uveden v Doporučení k přiznání uzpůsobení
podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (který se vzdělával alespoň 4 roky
v předcházejících 8 letech před zkouškou mimo území ČR), se na jeho žádost prodlužuje doba
konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40%. Při konání písemné práce má žák
možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
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•

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení práce 40% a hodnocení ústní
zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu.

•

Maximální bodové hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury je 30 bodů.

Hodnotící tabulka písemné práce z českého jazyka a literatury
Počet bodů

známka

30 - 26

1 (výborný)

25 - 22

2 (chvalitebný)

21 - 17

3 (dobrý)

16 - 12

4 (dostatečný)

11 a méně

5 (nedostatečný)

září 2021

Mgr. Luboš Bauer v. r.
ředitel školy

Strana 2 z 2

