
 

PROFILOVÁ ZKOUŠKA  

Z CIZÍHO JAZYKA 

1. Písemná práce z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu. 

 Celkový minimální rozsah písemné práce je 200 slov. Studenti vypracují 2 

texty, delší text v minimálním rozsahu 140 slov, kratší minimálně 60 slov 

(nedodržení rozsahu je penalizováno). 

 Při konání písemné práce má žák možnost použít zkontrolovaný překladový 

slovník bez gramatické části. 

 Pro písemnou práci ředitel školy obdrží od pověřeného učitele  

4 zadání, z nichž 1 zadání stanoví (vylosuje). Zadání písemné práce obsahuje 

název, způsob zpracování a případně i výchozí text, jehož součástí může být 

i obrázek nebo graf. 

 Stanovené 1 zadání se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky.  

 Písemná práce trvá maximálně 75 minut; pro žáky s přiznaným 

uzpůsobením podmínek bude čas navýšen dle pokynů školského 

poradenského zařízení.  

 Minimální hranice úspěšnosti je stanovena na 44 %. 

 

2. Ústní zkouška z cizího jazyka 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 



Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující 

se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

 

 Ředitel školy v souladu s RVP a ŠVP stanoví 20 témat, která jsou platná i 

pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

 Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 

pracovního listu. 

 Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, samotná ústní zkouška nejdéle 15 

minut.  

 V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ  

PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 100 až 88 % výborně 

 87 Až 74 % chvalitebně 

 73 až 59 % dobře 

 58 až 44 % dostatečně 

 

U zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné 

práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu.   

 

Žák uspěl, pokud ÚSPĚŠNĚ vykonal VŠECHNY ČÁSTI, tj. 

didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. 

 


