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Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a 

literatury a cizího jazyka 

                                                                                           Číslo jednací: 26/2023/2.5.1 

 

Pro  konání  písemné  práce  profilové  části  maturitní  zkoušky  podle §14a  a  14c  vyhl. 

177/2009  Sb.  stanovuje  ředitel  školy  dle §19  odst.  3  vyhl.177/2009  Sb. způsob 

záznamu vytvářeného textu. Podle §14a budou žáci konat písemné maturitní zkoušky z 

českého jazyka a literatury, podle §14c budou žáci na základě konat písemné maturitní 

zkoušky z anglického a německého jazyka (dle volby v přihlášce k MZ).  

 

Záznam textu bude vycházet z těchto pravidel: 

 

Žák zapíše text písemné práce čitelně rukou do papírového formuláře, který obdrží od 

zadavatele v učebně. Žák nesmí použít jiný než školou orazítkovaný formulář. 

 

Tento formulář může použít k poznámkám, k vytvoření konceptu a píše na něj definitivní 

text. 

 

Všechny stránky formuláře (včetně nepopsaných, konceptu atd.)odevzdá žák zadavateli v 

učebně po vypršení času, resp. dokončení písemné práce. 

 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, který má v Doporučení 

školského poradenského zařízení explicitně uveden zápis na PC, zaznamená text v 

textovém editoru 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 

 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  

 

Písemná práce z anglického jazyka: 

 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v 

celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na 

volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 
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Pro písemnou práci z anglického jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání složené ze dvou 

částí, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 

 

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání. 

 

Písemná práce z německého jazyka: 

 

Písemnou prací z německého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v 

celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na 

volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 

Pro písemnou práci z německého jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání složené ze dvou 

částí, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 

 

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Břenková                                                            V Semilech dne 14. 2. 2023 

ředitelka 

Waldorfská ZSŠ Semily, p. o. 
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