MATURITNÍ ZKOUŠKA
(obor Informační služby)

SPOLEČNÁ ČÁST

POVINNÉ ZKOUŠKY
český jazyk a literatura
(didaktický test)

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut a je hodnocen slovně „uspěl(a)“
nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

cizí jazyk (didaktický
test), nebo matematika
(didaktický test)

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z předmětu matematika 120 minut a je
hodnocen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů, hodnocení „uspěl“ je však podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
Písemná práce – Rozsah min. 250 slov souvislého textu, časový limit 110 min., výběr ze sedmi variant zadání.

český jazyk a literatura
(písemná práce, ústní
zkouška)

Ústní zkouška - Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl v souladu
se stanovenými kritérii. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního
listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat
dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo
úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka
vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky
60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

PROFILOVÁ ČÁST

Písemná práce - Dva souvislé texty různých žánrů v rozsahu 150–180 slov a 60–80 slov, časový limit 60 min.,
výběr ze dvou zadání pro každý text.

cizí jazyk, pokud si žák
tento cizí jazyk zvolil ve
společné části

Ústní zkouška - Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce losuje žák 1 z 20 maturitních okruhů.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat stejné
číslo maturitního okruhu.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího konverzační
otázky, obrázky k popisu a porovnání a opěrné body osnovy pro samostatný mluvený projev.
V případě zkoušky z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 50 % a hodnocení ústní zkoušky 50 %
celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Obsah zkoušek se orientuje na základní znalosti a dovednosti dané školním vzdělávacím programem Informační
služby. Profilová část MZ se skládá ze tří povinných zkoušek, z toho jedna probíhá formou praktické zkoušky a
dvě formou ústní zkoušky před maturitní komisí.
3 profilové zkoušky

1. zkouška (praktická)
soubor odborných předmětů (správa dat, web a grafika, informační systémy a služby)
2. zkouška (ústní před zkušební komisí) - žák volí vždy jeden předmět z následujících dvou nabídek:
správa dat, nebo ekonomika
3. zkouška (ústní před zkušební komisí) - žák volí vždy jeden předmět z následujících dvou nabídek:
web a grafika, nebo informační systémy a služby

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 v souladu s doporučením.

