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Pokyny pro všechny žáky k MZ 2022 

 z Českého jazyka a literatury  

ve školním roce 2021 - 2022 

 

Citace platné Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou 

 platné znění   § 6 

 (2) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům 

do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní 

seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům. 

 (3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části 

podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro 

jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data 

vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním 

seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů 

literárních děl. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Pokyny školy dle bodu 2 platné Vyhlášky: 

Pro přípravu žáků školy na státní MZ z Českého jazyka a literatury již máte Školní seznam 

literárních děl k ústní maturitní zkoušce pro školní rok 2021 – 2022 ke stažení na 

 www.ssno.cz 

 

Pokyny školy dle bodu 3 platné Vyhlášky: 

 

Každý žák odevzdá svůj seznam zvolených literárních děl z uvedeného školního seznamu  

v písemné podobě vyučující předmětu Český jazyk a literatura v daném termínu dle dané 

závazné tabulky:  

 

                                     

Počet literárních děl žáka 20 

Světová a česká literatura do konce 18. 

století 

Min. 2 liter. díla 

Světová a česká literatura 19. století Min. 3 liter. díla 

Světová  literatura  20. a 21. století Min. 4 liter. díla 

Česká literatura  20. a 21. století Min. 5 liter. děl 

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. 

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, 

z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet literárních děl je 60, horní 

hranice není stanovena. 
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Vzor závazného seznamu žáka je na internetových stránkách školy www.ssno.cz  ke stažení.  
      ( viz. příloha) 

 

 

 
Každý seznam žáka bude obsahovat: 

 

1) Název:  Seznam zvolených literárních děl k ústní MZ ČJL  

2) Příjmení a jméno žáka, označení třídy 

3) Pořadové číslo, jméno a příjmení autora a plný název literárního díla 

4) Na závěr: datum předání vyučujícímu a vlastnoruční podpis žáka 

 

Další požadavky:   Formát A4, čistý kancelářský papír, tisk na PC 

 

 

 

Pokud žák seznam neodevzdá do 31. 3. 2022, postupuje se dle výše uvedené vyhlášky ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 29. 9. 2021                      Ing. Bc. Olga Pastyříková  

    ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Vzor seznam zvolených literárních děl maturujícím žákem (Excel) 
 

 

 

http://www.ssno.cz/

