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Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí ve školním roce  
2022-2023 

 
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 
listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 
 
Ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanovila 20 témat.    
Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 
 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 20 minut. Během přípravy má žák možnost využívat překladový slovník a mapy 
anglicky mluvících zemí. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
stejné téma. 
 
Ústní zkouška z anglického jazyka se skládá ze čtyř částí. Instrukce i zadání jsou v anglickém jazyce. 
 

1. část – žák odpoví na 3-5 otevřených otázek, které se tematicky vztahují k vylosovanému 

pracovnímu listu. 

2. část – žák popíše zvolený obrázek, porovná zadané obrázky a odpoví na otázku, která se 

vztahuje k danému tématu. 

3. část – žák hovoří samostatně k danému tématu s využitím obrázků. 

 

4. část – ověřuje žákovu znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 

vzdělávání. Žák hovoří samostatně s využitím obrázků. 

Zkouška je hodnocena podle čtyř následujících kritérií: 
 

1. Zadání / Obsah a projev žáka  

2. Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a vhodnost použití)  

3. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

4. Fonologická kompetence (plynulost projevu, výslovnost a intonace) 

 

 

 SUPŠ a VOŠ 

TURNOV 
Zal. 1884 

Střední  uměleckoprůmyslová škola  

a Vyšší  odborná škola ,  

Turnov,  Skálova 373,  

příspěvková organizace 
 

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M) 
 

82-41-M/06   Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů  

 

Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N) 
 

82-42-N/05  Restaurování kovů, minerálů a organolitů 
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Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena 0-9 body. Za celou ústní zkoušku bude žák ještě 
hodnocen 0-3 body za výslovnost anglického jazyka. Maximální bodový zisk u maturitní zkoušky 
z anglického jazyka je tedy 39 bodů. Hranice pro úspěšné složení ústní zkoušky je 44%, což je 18 
bodů z celkových 39 bodů.  
 

Získané body Stupeň prospěchu 

39-35 výborný 

34-30 chvalitebný 

29-24 dobrý 

23-18 dostatečný 

17-0 nedostatečný 

 
Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky  
 
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 atd. Opatření pro konání ústní zkoušky stanoví škola ve spolupráci 
s daným školským poradenským zařízením.  
 
 
 
 
V Turnově, dne 30. 9. 2023 
 
 
Vypracovala: Bc. Naďa Šolcová – vyučující anglického jazyka 
 
Schválila: Ing. Jana Rulcová – ředitelka školy 

 
 


