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INFORMACE O PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU
ŠPANĚLSKÝ JAZYK A LITERATURY, 2022
Profilová maturitní zkouška ze španělského jazyka a literatury se skládá ze dvou částí - písemné (1) a
ústní (2). Písemná část zkoušky tvoří 40 % celkového hodnocení, ústní část dalších 60 % celkového
hodnocení zkoušky. Úspěšně žák vykoná zkoušku, pokud úspěšně vykoná obě části této zkoušky.
1. Písemné maturitní zkoušky ze španělského jazyka, literatury probíhají podle vyhlášky MŠMT
č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 17), podle Rozhodnutí MŠMT o udělení souhlasu s
odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou (č. j. MSMT21633/2016-1) a podle čl.
6,“Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti
česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice“ z 5. 3. 2001 s těmito specifiky:
•

Témata navrhne španělská strana, která posílá 2 různé varianty.

•

Délka konání písemné zkoušky je nejdéle 240 minut. Stanovený učitel španělského jazyka,
literatury a kultury hodnotí písemné práce žáků podle české klasifikační stupnice známkou 1
až 5 (společně se slovním hodnocením písemné práce).

•

Hodnocení této písemné dílčí zkoušky se podílí 40 % na celkovém hodnocení zkoušky ze
španělského jazyka, literatury a kultury v profilové části.

•

Pokud je žák z písemné zkoušky nebo z ústní zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný,
neprospěl, a musí tuto část zkoušky opakovat v dalším zkušební období Právním dokumentem
pro tuto úpravu je ustanovení čl. 20 a čl. 21 „Programu spolupráce v oblasti kultury a školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu“ mezi vládou České republiky a Španělským královstvím ze
dne 15. 12. 2004 v návaznosti na ,,Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a
sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice
z 5. 3. 2001“.

2. Ústní zkouška ze španělského jazyka a literatury je konána před zkušební maturitní komisí (15
minut příprava + 15 minut zkoušení). Témata ústní části - viz web gymnázia: Studijní informace Maturitní zkoušky - Témata profilových zkoušek, španělský jazyk - 6.D.
Profilová zkouška z předmětu vyučovaného ve španělském jazyce:
Studenti si povinně zvolí jeden předmět z předmětů vyučovaných ve španělském jazyce (dějepis,
zeměpis, matematika, fyzika, chemie). Zkoušky z dějepisu a zeměpisu probíhají ve španělském, popř.
i českém jazyce v závislosti na otázce.
Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. + 15 min.).
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Nepovinná profilová zkouška: maximálně ze dvou zvolených vyučovacích předmětů (zeměpis,
dějepis, matematika, fyzika, chemie). Žák nesmí volit předmět, který si už jednou volil jako druhý
povinný předmět. Zkoušky z dějepisu a zeměpisu probíhají ve španělském, popř. i českém jazyce
v závislosti na otázce.
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut + 15 minut).
Nepovinná profilová zkouška z jiných předmětů:

Forma:

Cizí jazyk (Aj)

ústní před komisí a písemná práce

Základy společenských

ústní před komisí

Biologie

ústní před komisí

Hudební výchova (EV-HV)

ústní před komisí

Výtvarná výchova (EV-VV)

ústní před komisí

Informatika a výpočetní technika

ústní před komisí

V Olomouci dne 10. 11. 2022

Mgr. Radek Čapka
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