Organizace maturitní zkoušky
Maturitní zkouška roku 2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, bude konána maturitní zkouška podle následujícího
modelu:
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:
•

společné

•

profilové
Maturant vykoná úspěšně maturitní zkoušku tehdy, když úspěšně složí obě části.

Důležité termíny
Termíny podání přihlášky žákem:
Jarní zkušební období: do 1. prosince
Podzimní zkušební období: do 25. června
Přihláška se odevzdává podepsaná na předepsaném formuláři, který žákům předá třídní učitel.

Žák odevzdá seznam přečtené literatury (nejméně 20 děl) do 31. března, resp. 30.6.
Kritéria sestavení stanoví vyučující CJL
Přehled doporučené literatury - Kánon školní četby.

Žák ZL odevzdá maturitní práci do 31. března.

Termíny maturitních zkoušek
Jarní zkušební období: duben - červen
Podzimní zkušební období: září – říjen

Model maturitní zkoušky pro rok 2021
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní)
a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou
těchto částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb.
a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a
vyhláška).

ROK

2021

SPOLEČNÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika

PROFILOVÁ
ČÁST
2 - 3 povinné
zkoušky
- stanovuje ředitel
školy
max. 2 nepovinné
zkoušky
- stanovuje ředitel
školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného
RVP pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky – didaktický test
Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků.
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý.
Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval
daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se
během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole
vyučuje.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka,
opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní
zkoušku.
•

Informace o profilové části čtěte v sekci Profilová část.

Profilová část = školní
U všech oborů vzdělání se MZ skládá z CJL konané formou písemné práce a formou
ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní
zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části MZ zvolil cizí jazyk.
PP CJL: souvislý text s minimem 250 slov, doba konání 110 minut
PP ANJ, NEJ: souvislý text s minimem 200 slov, doba konání 60 minut
Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek takto:
ZL:
2 povinné zkoušky z následující nabídky:
•

vypracování maturitní práce (MP) a její obhajoba před zkušební komisí
(pokud žák nematuruje z KLP, musí MP zahrnovat obsahový okruh KLP)
obhajoba práce trvá 20 minut (příprava 5 minut, obhajoba 15 minut)

•

zkouška z výběru KLP nebo BIS nebo MAT formou písemné zkoušky
(písemná zkouška z KLP, BIS trvá 90 minut, z MAT 110 minut)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: FYZ, CHE formou písemné zkoušky

ZA:
2 povinné zkoušky:
•

praktická zkouška z OSN

•

zkouška z OSE formou ústní zkoušky, (20 minut příprava, 15 minut zkouška)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: SOM formou písemné, PSK formou ústní zkoušky

LA:
2 povinné zkoušky z následující nabídky:
•

praktická zkouška z odborných praktických předmětů

•

zkouška z KLB nebo HTS formou písemné zkoušky
(písemná zkouška trvá 90 minut)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: MIE, CHE formou písemné zkoušky

AZT:
2 povinné zkoušky:
•

praktická zkouška ze ZSP

•

zkouška ze STP formou písemné zkoušky
(písemná zkouška trvá 90 minut)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: PRT, blok OBN+DEJ formou písemné zkoušky

MSR:
2 povinné zkoušky:
•

praktická zkouška z MAS

•

zkouška ze SOM formou písemné zkoušky
(písemná zkouška trvá 90 minut)

•

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: RER, PSK
U nepovinných předmětů se konání zkoušek řídí pokyny z povinných zkoušek
Praktické maturitní zkoušky se konají podle pokynů vedoucích oborů vzdělání.

