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INFORMACE K PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY  

 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 180 minut. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, 

po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Písemná práce bude formou ručně psaného textu. 

Pro ústní zkoušku je stanoven školní seznam literárních děl, ze kterého si žák podle daných 

kritérií sestaví vlastní seznam literárních děl, který bude obsahovat 20 titulů. Žák odevzdá svůj 

literární seznam nejpozději do 31. 3. 2022 pro jarní zkušební období a do 30. 6. 2022 pro 

podzimní zkušební období. Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím 

konkrétního pracovního listu, součástí pracovního listu je úryvek z literárního díla a zadání, 

ověřující znalosti z oblasti jazyka a slohu. Žák si vylosuje číslo pracovního listu. V jednom dni 

nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 

minut, ústní zkouška 15 minut. 

 

INFORMACE K PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z CIZÍHO JAZYKA 

 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 120 minut. Pro písemnou práci z cizího jazyka 

ředitel stanoví 2 zadání. Žák si zvolí 1 zadání. Písemná práce bude formou ručně psaného textu. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

Ústní zkouška se koná podle stanovených 20 tematických okruhů. Žák si vylosuje jedno téma. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného 

rozhovoru s využitím konkrétního pracovního listu, součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost odborné terminologie vztahující se ke studijnímu oboru. Příprava ke zkoušce trvá 20 

minut, ústní zkouška 15 minut. 

 

INFORMACE K PRAKTICKÉ ZKOUŠCE  

 

Praktická zkouška trvá nejdéle 420 minut. Spočívá ve splnění praktických úkolů z 

učiva předmětů praxe, pěstování rostlin, chov zvířat, ekonomika a podnikání, účetnictví, základy 

mechanizace a ochrana rostlin. Probíhá na odloučeném pracovišti Přímětice, Výrobní 1, případně 

na pracovištích sociálních partnerů školy. 

Pro všechny ústní profilové zkoušky stanoví ředitel tematické okruhy. Žák si vylosuje 1 téma 

bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce. 
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