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Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce profilové maturitní zkoušky z českého 

jazyka a literatury, anglického jazyka a dalšího cizího jazyka ve školním roce 2021/2022 

 

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro vytvářený text písemné 

práce z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a dalšího cizího jazyka, které jsou součástí zkoušek profilové 

části maturitní zkoušky, tento způsob záznamu: 

 

1 Způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury  

1.1 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.  

1.2 Žák s PUP, který má v posudku pedagogicko-psychologické poradny explicitně uveden zápis na PC, 

zaznamená text v textovém editoru.  

1.3 Stránky formuláře, které žák obdrží, budou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1–6). V 

případě potřeby si od vyučujícího v učebně vyžádá další list (strany 7–8). Žák si všechny odevzdávané 

stránky podepíše. 

1.4 Žák odevzdá všechny stránky formuláře (koncept, poznámky, čistopis, nepopsané stránky) učiteli – 

zadavateli. 

1.5 Zadavatel odevzdá písemné práce žáků ředitelce školy, nebo jinému předem určenému pracovníkovi. 

 

2 Způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce z anglického jazyka 

2.1 Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce 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.  

2.2 Žák s PUP, který má v posudku pedagogicko-psychologické poradny explicitně uveden zápis na PC, 

zaznamená text v textovém editoru.  

2.3 Stránky formuláře, které žák obdrží, budou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1–6). V 

případě potřeby si od vyučujícího v učebně vyžádá další list (strany 7–8). Žák si všechny odevzdávané 

stránky podepíše. 

2.4 Žák odevzdá všechny stránky formuláře (koncept, poznámky, čistopis, nepopsané stránky) učiteli – 

zadavateli. 

2.5 Zadavatel odevzdá písemné práce žáků ředitelce školy, nebo jinému předem určenému pracovníkovi. 

 

3 Způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce z cizího jazyka 

3.1 Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce 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.  

3.2 Žák s PUP, který má v posudku pedagogicko-psychologické poradny explicitně uveden zápis na PC, 

zaznamená text v textovém editoru.  
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3.3 Stránky formuláře, které žák obdrží, budou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1–6). V 

případě potřeby si od vyučujícího v učebně vyžádá další list (strany 7–8). Žák si všechny odevzdávané 

stránky podepíše. 

3.4 Žák odevzdá všechny stránky formuláře (koncept, poznámky, čistopis, nepopsané stránky) učiteli – 

zadavateli. 

3.5 Zadavatel odevzdá písemné práce žáků ředitelce školy, nebo jinému předem určenému pracovníkovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třebíč  31. 1. 2022        RNDr. Alice Burešová 

          ředitelka Gymnázia Třebíč 
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