
  
  

Stanovení předmětů k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 

Ředitelka školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů určuje povinné 

a nepovinné zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu ve Vyšší odborné 

škole oděvního návrhářství a Střední průmyslové škole oděvní   pro všechny obory: 

1. SPOLEČNÁ ČÁST:  

o společnou část tvoří:  

 povinná zkouška z českého jazyka a literatury - didaktický test 

 povinná zkouška z cizího jazyka AJ - didaktický test 

 nebo matematiky /didaktický test /. 

2. PROFILOVÁ ČÁST:  

 český jazyk a literatura – písemná práce - výběr ze 4 témat a ústní zkouška  

 cizí jazyk anglický - písemná práce - výběr ze 4 témat a ústní zkouška  

 skládá se ze tří povinných zkoušek z odborných předmětů  

 žák může skládat až dvě nepovinné zkoušky z předmětů uvedených pro školní rok 

2021/2022 

Uzávěrka podání přihlášky žákem ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2021. 

K povinné zkoušce z českého jazyka a literatury je vydán  a na Intranetu zveřejněn Školní seznam 

literárních děl maturitní zkoušky. 

Šablony pro vytvoření vlastního seznamu literatury jsou ke stažení na Intranetu. 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury  

1. Společná část:  

Didaktický test – zadává a vyhodnocuje CERMAT, časový limit 75 minut, vyhodnocení 

nejpozději do 15. 5., hodnocení – uspěl/neuspěl, procentuální úspěšnost. 

 

2.  Profilová část:  

 

a) Písemná práce – souvislý text o délce nejméně. 250 slov, časová dotace nejméně 120 minut; 

možnost využít Pravidla českého pravopisu – vlastní (odevzdané vyučující českého jazyka a 

literatury s předstihem nejpozději do konce března kvůli kontrole) nebo školní (1 exemplář bude k 

dispozici v příslušné učebně); zadání písemné práce bude žákům známo těsně před zkouškou; 

ředitelka stanoví nejméně. 4 témata; zadání písemné práce se skládá z názvu a způsobu zpracování, 

případně z výchozího textu; písemná práce se hodnotí známkou 1 – 5, známka tvoří 40 % z 

celkové známky profilové části; písemná práce se hodnotí jako nedostatečná, pokud není splněn 

požadovaný rozsah, práce neodpovídá zadanému tématu nebo způsobu zpracování. Navrhovaný 

termín písemné maturitní zkoušky z českého jazyka je 12. nebo 13. 4. 2022.  

b) Ústní zkouška – otázky tvoří školní maturitní seznam literárních děl zveřejněný do konce září 

na stránkách školy; žák si podle tohoto seznamu vytvoří svůj vlastní seznam literárních děl (podle 



  
  

kritérií, jež jsou součástí školního maturitního seznamu); tento seznam žák odevzdá nejpozději do 

31. 3.2022; pokud žák tento termín nedodrží, losuje si ze školního maturitního seznamu; ústní 

zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu (součástí pracovního listu 

je umělecký a neumělecký text a příslušné tematické okruhy vztahující se k rozboru obou textů); 

jeden pracovní list nelze v daném dni použít dvakrát; příprava na zkoušku po vylosování otázky je 

20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut; ústní zkouška se hodnotí známkou 1 – 5, 

známka tvoří 60 % z celkové známky profilové části. 

 

Maturitní zkouška z anglického jazyka  

 

1. Společná část:  

Didaktický test – zadává a vyhodnocuje CERMAT; časový limit 100 minut, z toho 40 minut 

trvá poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a 

dovednosti, vyhodnocení nejpozději do 15. 5.; hodnocení – uspěl/neuspěl, procentuální 

úspěšnost.  

               2.  Profilová část: 

 a) Písemná práce – souvislý text o délce nejméně. 200 slov, písemná práce trvá nejméně 60 

minut (časová dotace pro intaktní žáky); možnost využít překladový slovník bez přílohy 

obsahující ukázky slohů – vlastní (odevzdané vyučující anglického jazyka s předstihem 

nejpozději do konce března kvůli kontrole) nebo školní (1 exemplář bude k dispozici v 

příslušné učebně); zadání písemné práce bude žákům známo těsně před zkouškou; ředitelka 

stanoví nejvýše 4 témata; zadání písemné práce se skládá z názvu, způsobu zpracování a bodů 

zadání, případně z výchozího textu; písemná práce se hodnotí známkou 1 – 5, známka tvoří 40 

% z celkové známky profilové části; písemná práce se hodnotí jako nedostatečná, pokud není 

splněn požadovaný rozsah, práce neodpovídá zadanému tématu, body zadání nejsou 

dostatečně zpracovány (nebo nejsou zmíněny vůbec), práce obsahuje velké množství chyb; 

navrhovaný termín písemné maturitní zkoušky z anglického jazyka: 12. nebo 13. 4. 2022.  

b) Ústní zkouška – 20 otázek – témat, které vychází ze školního maturitního seznamu (viz  

webové stránky školy); žák dostane po vylosování čísla (1 – 20) pracovní list. Pracovní list 

obsahuje pokyny ke zkoušce (text, úkoly a obrázky).  

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů pro jednotlivé 

studijní obory určuje ředitelka školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. 

Zkouška z daného předmětu se v návaznosti na studovaný obor může konat formou:  

a) praktické zkoušky / PZ / 

b) ústní zkoušky před maturitní komisí / ÚZ 

c) vypracování praktické odborné práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 

/ PZOP nebo PZOPO /  

 



  
  

Profilovou část maturitní zkoušky vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích 

povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, 

z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl 

Ve školním roce 2021/2022 jsou na naší škole pro jarní zkušební období 2022 a podzimní 

zkušební období 2022 stanoveny tyto povinné odborné předměty pro profilovou část 

maturitních zkoušek dle studijních oborů:  

31- 43 – M/01 Oděvnictví 

1. Oděvní technologie /TEC / 

2. Konstrukce a modelování střihů /KOM / 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů / PZOP/ 

 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

1. Dějiny výtvarné kultury / DVK / 

2. Odborné předměty /ODP / 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů a její obhajoba před maturitní komisí / PZOPO/ 

 

82 -41 – M/03 Scénická a výstavní tvorba 

1. Dějiny výtvarné kultury / DVK / 

2. Odborné předměty /ODP / 

3. Praktická zkouška z odborných předmětů a její obhajoba před maturitní komisí / PZOPO/ 

 

Nepovinné odborné předměty pro profilovou část maturitních zkoušek pro všechny studijní obory:  

 Ekonomika / EKO / 

 Matematika /MAT / 

K těmto předmětům se žák písemně přihlásí ředitelce školy nejpozději do 1. 12. 2021. 

 

Pozn. Dle vyhlášky č.177/2009 Sb.  § 19/a je možno nahradit profilovou zkoušku maturitní zkoušky 

z cizího jazyka výsledkem zkoušky dle SERR / úroveň B1 a vyšší /- o toto uznání požádá žák písemně 

ředitelku školy nejpozději do 31. března 2022 pro termín jaro 2022 a 30. června 2022 pro termín podzim 

2022. 

Upozornění: Protokol o převzetí kopie originálu vyplněné přihlášky ke SM je nutno podepsat osobně nebo 

potvrdit elektronicky nejpozději do 17. 12. 2021. 

29. 10. 2021 

Ing. Monika Tělecká 

ředitelka školy 


