
Vnitřní předpis
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Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Počet stran včetně příloh:
Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 31. 10. 2022

Čl. 1

Na základě § 79 odst.  3  zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších  právních
předpisů,  stanovuje  tímto  předpisem ředitel  Gymnázia  v Praze  10,  Omská  1300,  délku
konání a rozsah textu písemné práce, délce a způsobu konání písemné práce profilové části
maturitní zkoušky (dále jen PČMZ) pro školní rok 2022/2023.

Čl. 2
Písemná práce z českého jazyka a literatury

(1) Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu,
jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu
zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
(2)  Pro  písemnou  práci  ředitel  školy  stanoví  4  zadání,  která  se  žákům  zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání
písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text
k zadání. 
(3) Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné
školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě
stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a
čas písemnou práci žáci těchto oborů. 
(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba
konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má
žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

Čl. 3
Písemná práce z cizího jazyka 

(1)  Písemnou prací  z  cizího  jazyka  se  rozumí  vytvoření  souvislého  textu  nebo  textů  v
celkovém minimálním rozsahu 200 slov a maximálním rozsahu 250 slov. Písemná práce trvá
nejméně 80 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost
použít překladový slovník. 
(2) Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se
žákům zpřístupní  bezprostředně před zahájením zkoušky.  Žák si  po zahájení zkoušky 1
zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a
popřípadě výchozí text k zadání. 
(3) Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného
oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný
den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy
konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto obor
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Čl. 4
Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro

konání maturitní zkoušky

(1)  Doporučení  k  přiznání  uzpůsobení  podmínek  pro  konání  maturitní  zkoušky  vydané
školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny podle přílohy č. 2 
 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v aktuálním znění (dále jen vyhlášky). Doporučení je platné
nejdéle 2 roky od data vydání. 
(2) Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní
zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky.
Uzpůsobení  zadání písemných prací a  pracovních listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením
podmínek pro konání maturitní zkoušky zajistí škola v souladu s přílohou č. 3. Uzpůsobení
podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro
uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. 
(3) Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4 vyhlášky. Doporučení
je  zároveň  evidováno  v  anonymizované  podobě  v  informačním  systému.  Doporučení
obsahuje  údaje  o  zařazení  žáka  do  příslušné  kategorie  a  skupiny  žáků  podle  druhu
znevýhodnění,  návrh  úprav  podmínek  a  způsobu  konání  maturitní  zkoušky,  dále  výčet
kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických
služeb nebo odlišností hodnocení. 
(4)  Podmínky  pro  konání  maturitní  zkoušky se  upraví  žákovi  vždy,  pokud z  doporučení
vyplývá,  že  znevýhodnění  trvá  k  termínu  odevzdání  přihlášky  déle  než  jeden  rok.  V
případech,  kdy  znevýhodnění  s  výjimkou žáků s  přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání  maturitní  zkoušky  se  specifickými  poruchami  učení  zařazených  do  kategorie  a
skupiny SPUO-1 podle přílohy č. 2 trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od
odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání
maturitní  zkoušky  ředitel  školy  v  dohodě  s  daným školským  poradenským zařízením  s
přihlédnutím  k  pravidlům  uzpůsobení  maturitní  zkoušky  pro  žáky  se  znevýhodněním
uvedeným v příloze č. 3 vyhlášky. 
(5)  Žáci  s  přiznaným uzpůsobením podmínek  pro  konání  maturitní  zkoušky  mají  podle
závažnosti  svého  znevýhodnění  právo  na  úpravu  prostředí,  navýšení  časového  limitu,
obsahové a formální úpravy  zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky,
odlišnosti  v  hodnocení,  použití  kompenzačních  pomůcek,  tlumočení  a  technickou  nebo
speciálně  pedagogickou  asistenci  a  přepis  řešení  zkoušek  do  záznamových  archů.
Podrobnější vymezení těchto služeb je uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky. 
(6) Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní  zkoušky  s  úpravami  podmínek  a  způsobu  konání  zkoušek  podle  přílohy  č.  3
vyhlášky, nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní
zkoušky. V případech uvedených v odstavci 4 větě druhé tak učiní bez zbytečného odkladu.
Ředitel školy seznámí v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře
a  zadavatele  s  podmínkami  konání  maturitní  zkoušky  žáka  s  přiznaným  uzpůsobením
podmínek. 
(7) Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím projednání
jeho přidělení s žákem.

Čl. 4

(1) Tento vnitřní předpis platí pro školní rok 2022/2023 nabývá účinnosti dne 31. 10. 2022.

Mgr. Miloslav Nápravník
ředitel školy
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