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 Rozhodnutí ředitelky školy 
Název Informace k hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022  

Označení: 52/2022 Účinnost od: 1.4.2022  

Počet stran: 3 Účinnost do: 31.10.2022  

 

V návaznosti na novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č 177/2009 Sb., které byly publikovány ve sbírce 

zákonů dne 9. listopadu 2012, se maturitní zkoušky budou na Konzervatoři a střední škole 

Jana Deyla, p.o.  skládat ze dvou částí: 

 

 

1. ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI 

 

Garantem celého průběhu je CERMAT. 

Týkají se didaktických testů z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka u našich studentů. 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

- termín: 3. května 2022 od 8.00 hod 

- trvá 85 min (pokud není nárok na navýšení limitu), max. 50 bodů 

 

CIZÍ JAZYK 

- termín: ANJ – 2. 5. 2022 13:00 hodin 

- termín: NEJ – 4. 5. 2022 13: hodin 

- trvá 110 min (poslechová část 40 min, jazykové vědomosti 70 min; pokud není nárok 

na navýšení limitu), max. 95 bodů 

Veškeré informace jsou průběžně aktualizovány a možnost se informovat online na  adrese 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti.  

 

2. ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI 

 

Garantem celého průběhu je Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace. 

Týkají se písemných prací a ústního zkoušení z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka, 

z ústního zkoušení ostatních předmětů maturitní zkoušky. 

Pravidla hodnocení, která jsou platná jak pro konzervatoř, tak i pro střední školu: 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Písemná část 

- termín:  12. 4. 2022 

- trvá 120 minut, min. 250 slov, možnost používat Pravidla českého pravopisu 

- hranice úspěšnosti: min. 7 bodů, max. 20 bodů 

Ústní část 

- termín: 16. 5. 2022 – 20. 5. 2022 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti
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- 15 minut příprava (pokud není nárok na navýšení limitu), 15 minut zkoušení hranice 

úspěšnosti: min. 10 bodů, max. 30 bodů 

- témata k ústní zkoušce k dispozici  

Pokud žák neuspěje v jedné z dílčích zkoušek, opravuje pouze tuto část zkoušky. 

 

CIZÍ JAZYK 

Písemná část 

- termín:  11. 4. 2022 

- trvá 80 minut, min. 200 slov, je možno používat Školní anglický (německý) slovník 

- hranice úspěšnosti: min. 16 bodů, max. 36 bodů 

Ústní část 

- termín: 16. 5. 2022 – 20. 5. 2022 

- 15 minut příprava (pokud není nárok na navýšení limitu), 15 minut zkoušení, je možno 

používat Školní anglický (německý) slovník 

- hranice úspěšnosti: min. 17 bodů, max. 39 bodů 

 

Ústní zkoušky střední škola 

 

Termín: 16. 5. 2022 – 20. 5. 2022 

 

LADĚNÍ KLAVÍRŮ  

- zkouška 240 minut 

 

ZÁKLADY OPRAVÁRENSTVÍ  

-  zkouška 45 minut 

 

TECHNOLOGIE OPRAVÁRENSTVÍ  

- 15 minut příprava (pokud není nárok na navýšení limitu), 15 minut ústní projev 

 

Témata k dispozici zde https://www.kjd.cz/doc/Rozhodnuti-40-2021-Temata-TO-ZO-ladeni-

klaviru-2021-2022.pdf   

 

Ústní zkoušky  konzervatoř 

 

Termín: 16. 5. 2022 – 20. 5. 2022 

 

HLAVNÍ OBOR  

- 15 minut příprava (pokud není nárok na navýšení limitu), 15 minut ústní projev 

 

DĚJINY HUDBY 

- 15 minut příprava (pokud není nárok na navýšení limitu), 15 minut ústní projev 

 

 

https://www.kjd.cz/doc/Rozhodnuti-40-2021-Temata-TO-ZO-ladeni-klaviru-2021-2022.pdf
https://www.kjd.cz/doc/Rozhodnuti-40-2021-Temata-TO-ZO-ladeni-klaviru-2021-2022.pdf
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HUDEBNÍ TEORIE  

- 15 minut příprava (pokud není nárok na navýšení limitu), 15 minut ústní projev 

Témata k dispozici zde https://www.kjd.cz/doc/Rozhodnuti-39---2021-Dejiny-hudby,-

hudebni-teorie-converted.pdf  

 

 

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné 

části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022 nejpozději do 31. března 2022. Zde sledujte 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni  

 

 

 

V Praze dne 25.3.2022 

 

     Mgr. Stanislava Lustyková 

       ředitelka školy  

  

https://www.kjd.cz/doc/Rozhodnuti-39---2021-Dejiny-hudby,-hudebni-teorie-converted.pdf
https://www.kjd.cz/doc/Rozhodnuti-39---2021-Dejiny-hudby,-hudebni-teorie-converted.pdf
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni
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