
OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, 

ŠUMPERK, HLAVNÍ TŘÍDA 31 

 

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce z 

českého jazyka a literatury pro jarní i podzimní zkušební období 2023 

 

Ředitel školy Ing. Tom Ristovský, při OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, 

Hlavní třída 31,   v souladu s § 19 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuje způsob záznamu vytvářeného textu pro konání písemné práce podle § 14a a 14c této 

vyhlášky, jak je uvedeno níže. 

 

Zadání PP:  

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 

text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. Žák si bude vybírat 

celkem ze čtyř zadání a čtyř slohových útvarů. Žák může do své písemné práce funkčně začlenit 

výchozí text. Pouhé opsání výchozího textu se však nezapočítává do celkového rozsahu 

písemné práce, nejedná se totiž o autorský text žáka, který bychom mohli hodnotit. Totéž platí, 

pokud žák doslovně převezme téma zadání jako nadpis (nepočítá se do rozsahu).  

Výchozí text k zadání písemné práce (je-li součástí zadání). V zadání je uvedeno, zda a jakým 

způsobem má být výchozí text ve vlastní práci použit. Některé typy výchozích textů slouží jako 

inspirační zdroj, jiné přinášejí základní informace pro zpracování písemné práce nebo pokyny 

k napsání práce.  

 Některé funkce výchozího textu 

a) inspirativní funkce. Výchozí text má v rámci zadání různé funkce - může být inspirací, 

navozovat atmosféru k psaní, tak tomu bývá především u útvarů uměleckého stylu. 

Např. v případě líčení nebo vypravování.  

 

b) Specifikovaná - pokyny k napsání práce. V zadání může být také přímo uvedeno, jak s 

výchozím textem zacházet - např. u vypravování může výchozí text tvořit začátek nebo 

konec vypravování (ve zpracování je pak přesně uvedeno: vypravování, které je 

zakončeno výchozím textem nebo vypravování, které má na výchozí text navazovat). 

 

c) Informativní funkce - může také poskytovat informace, které je třeba využít při tvorbě 

textu: např. uvedení informace k napsání motivačního dopisu / žádosti nebo uvedení 

základních informací pro vysvětlení nějakého problému, z nichž má žák při tvorbě vyjít. 

 

Rozsah PP: minimální rozsah je 250 slov, maximální rozsah omezen není  

 



Délka konání písemné práce: 110 minut (včetně času na výběr zadání) 

 

Způsob záznamu: žák dostane záznamový arch, do kterého bude PP psát  

 

 

Žáci bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky 

- Žák obdrží orazítkovaný záznamový arch formátu A4 společně se zadáním PP a text 

může psát modrou, nebo černou propisovací tužkou.  

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

- Žák obdrží orazítkovaný záznamový arch formátu A4 společně se zadáním PP a text 

může psát modrou, nebo černou propisovací tužkou. Na základě doporučení  PPP  může 

ředitel školy povolit psaní PP na osobním počítači v textovém procesoru MS Word do 

předem připravené šablony dokumentu. 

 

 

   

Šumperk 17. 2. 2023                                          Ing. Tom Ristovský 

                                                                                    ředitel školy 

 

 

 

předseda/místopředseda maturitní komise……………………………..      

hodnotitel ………………………………………………. 


