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Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 
 
 

MZ 2022 
 

Podrobné informace k profilovým zkouškám 
(podle §19 odst. 1 novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb.) 

 
 

Legislativní rámec 
 zákon 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) 

 vyhláška 177/2009 Sb. v platném znění 
 
 

 
Písemná práce - český jazyk a cizí jazyky 
(platí pro všechna zaměření) 
 

Informace Český jazyk Anglický jazyk 2. cizí jazyk 

 
Počet témat 
 

4 2 2 

Rozsah 
 

 minimálně 250  
 

200 – 220 slov 200 – 220 slov 

Doba konání 
 

120 minut 
 

60 minut 90 minut 

Termín 4. 4. 2022 5. 4. 2022 
6. 4. 2022 FJ, NJ 

6. 4. 2022 RJ 

Pomůcky 
Pravidla českého 

pravopisu 
překladový slovník překladový slovník 

Způsob záznamu 
vytvořeného textu 

ručně psaný text ručně psaný text ručně psaný text 

Žáci s přiznaným  
uzpůsobením  
podle §20 odst. 4 věty 3. 
školského zákona 

- prodloužení doby 
konání o 40% 

- možnost použít 
překladový slovník 
a Slovník spisovné 
češtiny 

  

Odlišnosti konání PP pro 
žáky s přiznaným 
uzpůsobením podmínek 

- podle platného 
doporučení 
školského 
poradenského 
zařízení (např. PPP) 

- ředitel školy 
seznámí žáka 
s konkrétními 
podmínkami 
nejpozději 1 měsíc 
před konáním první 
části MZ 

 

- podle platného 
doporučení 
školského 
poradenského 
zařízení (např. PPP) 

- ředitel školy 
seznámí žáka 
s konkrétními 
podmínkami 
nejpozději 1 měsíc 
před konáním první 
části MZ 

- podle platného 
doporučení 
školského 
poradenského 
zařízení (např. PPP) 

- ředitel školy 
seznámí žáka 
s konkrétními 
podmínkami 
nejpozději 1 měsíc 
před konáním první 
části MZ 
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Hodnocení 

získané body tvoří 40% 
celkového hodnocení   
zkušebního předmětu, 
max. počet je 16 bodů 
 

získané body tvoří 40% 
celkového hodnocení   
zkušebního předmětu, 
max. počet je 20 bodů 
 

získané body tvoří 40% 
celkového hodnocení   
zkušebního předmětu, 
max. počet je 20 bodů 
 

Hranice úspěšného 
vykonání 

alespoň 7 bodů alespoň 10 bodů alespoň 10 bodů 

Oznámení hodnocení 

předseda maturitní 
komise nejpozději 
v době konání ústní 
zkoušky 

předseda maturitní 
komise nejpozději 
v době konání ústní 
zkoušky 

předseda maturitní 
komise nejpozději 
v době konání ústní 
zkoušky 

 
 
 
Maturitní práce - zaměření Programování 
 

Zadání (včetně stanovení vedoucího a oponenta) do 1. 12. 2021 

Doba zpracování do 31. 3. 2022 

Posudek vedoucího práce do 30. 4. 2022 

Posudek oponenta do 30. 4. 2022 

Obhajoba - příprava 5 minut* 

Obhajoba 15 minut 

Hodnocení maximální počet bodů 100 

Hranice úspěšného vykonání nejnižší počet bodů 40 

Oznámení hodnocení v den konání obhajoby, sdělí předseda MK 
* nejdříve tažena otázka, její příprava 25 minut, poté 5 minut na přípravu obhajoby 

 
 
Ústní zkoušky - Český jazyk a cizí jazyky 
 

Informace Český jazyk Anglický jazyk 2. cizí jazyk 

Počet témat 20  
(děl z maturitního 

seznamu) 
20 20 

Forma řízený rozhovor 
s využitím pracovního 

listu 

řízený rozhovor 
s využitím 

monotematického 
pracovního listu 

řízený rozhovor 
s využitím 

monotematického 
pracovního listu 

Příprava ke zkoušce 15 minut 15 minut 15 minut 

Délka zkoušky 15 minut 15 minut 15 minut 

Hodnocení získané body tvoří 60% 
celkového hodnocení   
zkušebního předmětu, 
max. počet je 24 bodů 
 

získané body tvoří 60% 
celkového hodnocení   
zkušebního předmětu, 
max. počet je 30 bodů 
 

získané body tvoří 60% 
celkového hodnocení   
zkušebního předmětu, 
max. počet je 30 bodů 
 

Hranice úspěšného 
vykonání 

alespoň 11 bodů alespoň 15 bodů alespoň 15 bodů 
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Ústní zkoušky – předmět Informatika a programování 
(platí pro zaměření Programování) 
 

 Příprava ke zkoušce 25 minut 

 Délka zkoušky 15 minut 
 
 
 
Ústní zkoušky - další zkušební předměty 
(platí pro všechna zaměření) 
 

 Příprava ke zkoušce 15 minut 

 Délka zkoušky 15 minut 
 
 
 
Poznámka 
Uvedené termíny jsou platné, pokud MZ proběhnou ve standardním termínu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Zdeňka Hamhalterová 
ředitelka školy 


