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Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

  
 

Na základě § 19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitelka 

Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 

169, u s t a n o v u j e  sp ol ečná  usta novení  ke  koná ní  p rof i l ové čá st i  

ma tu rit ní  zkou šky  pro školní rok 2020/2021. 

 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

Kategorie: Skupina s PUP SP_2 Skupina s PUP SP_3 
Termín: 21. 4. 2021 od 9:00 21. 4. 2021 od 9:00 

Délka konání: 220 minut 220 minut 

Rozsah textu: rozsah 250–280 slov souvislého 
textu; výběr z pěti variant zadání 

dva souvislé texty různých žánrů 
v rozsahu 120–150 slov a 60–70 slov 

 
 

Písemná práce z anglického jazyka 

Kategorie: Skupina s PUP SP_2 Skupina s PUP SP_3 
Termín: 22. 4. 2021 od 9:00 22. 4. 2021 od 9:00 

Délka konání: 120 minut 120 minut 

Rozsah textu: dva souvislé texty různých žánrů 
v rozsahu 130–150 slov a 70–90 
slov 

dva souvislé texty různých žánrů 
v rozsahu 100–120 slov a 60–80 slov 

 
 

Praktická maturitní zkouška 

Předmět: Zhotovování stomatologických protéz 

Termín: 26. 4. – 29. 4. 2021 8:00 – 15:00,  
v posledním dni praktické zkoušky 8:00 – 10:00 

Vyhodnocení výrobku: 29. 4. 2021, od 11:00 
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Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 
Kategorie Skupina s PUP SP_2 Skupina s PUP SP_3 
Termín:  31. 5. – 3. 6. 2021 31. 5. – 3. 6. 2021 
Délka konání: Příprava k ústní zkoušce trvá 40 

minut. Ústní zkouška trvá 15–20 
minut. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 40 
minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 30 
minut. 

Seznam: Maturitní seznam nejméně 60 
literárních děl. 

V souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce 
č. 177/2009 Sb. nep rová d í  
sezna m l it erá rních  d ěl , konají 
p ou ze mod if ikovanou  
zkou šku  český ja zyk 
v ú p ra vě p ro neslyšící  – 
obsahově se blíží zkoušce z českého 
jazyka jako jazyka cizího (mj. 
neobsahuje literaturu) při 
současném zohlednění některých 
výjimek pro žáky se sluchovým 
postižením. 
 

Kritéria 
sestavení 
seznamu 
literárních děl 
žáka: 

Žák vybírá pouze 20 literárních 
děl. 
Seznam žáka může obsahovat 
maximálně dvě díla od jednoho 
autora. 
Minimálně dvěma literárními díly 
musí být v seznamu žáka 
zastoupena próza, poezie, drama. 
• Světová a česká literatura do 

konce 18. století – minimálně 
2 literární díla. 

• Světová a česká literatura 
19. století – minimálně 3 
literární díla. 

• Světová literatura 20. a 21. 
století – minimálně 4 literární 
díla. 

• Česká literatura 20. a 21. století 
– minimálně 5 literárních děl. 

 
 

Ústní zkouška z anglického jazyka 
Kategorie Skupina s PUP SP_2 Skupina s PUP SP_3 
Délka konání: Příprava k ústní zkoušce trvá 40 

minut. Ústní zkouška trvá 15–20 
minut. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 40 
minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 30 
minut. 

Termín:  31. 5. – 3. 6. 2021 31. 5. – 3. 6. 2021 
Seznam: V maturitním seznamu je 

v souladu s RVP a ŠVP obsaženo 20 
témat. 
Tato ústní zkouška musí být 
monotematická. 

V souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce 
č. 177/2009 Sb. jd e  o  
mod if ikaci  t oh ot o 
zku šebníh o p ředmět u  
a ngl ický ja zyk v  úp ra vě p ro 
nesl yšící , má sníženou úroveň 
obtížnosti při současném zohlednění 
výjimek pro žáky se sluchovým 
postižením. 
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Ústní zkouška povinného odborného předmětu 

Předmět: Protetická technologie 

Termín: 31. 5. – 3. 6. 2021 

Délka konání: Příprava k ústní zkoušce trvá 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

 
 

Ústní zkouška povinného odborného předmětu 

Předmět: Stomatologická protetika 

Termín: 31. 5. – 3. 6. 2021 

Délka konání: Příprava k ústní zkoušce trvá 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. 

 
 
 
V Praze dne 14. 12. 2020      

 
 
 
         Mgr. Věra Pavličková v. r. 
                   ředitelka školy 


