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(1) Maturitní předměty konané formou didaktických testů jsou:  

a) český jazyk a literatura (75min), 

b) cizí jazyk - anglický, francouzský, německý nebo španělský (100min), 

c) matematika (120min).   

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 

zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden z cizích jazyků nebo 

matematiku.   

 (3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky konající se formou didaktického testu, budou jednotně 

zadávány a centrálně vyhodnocovány Cermatem.  

 (4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů: cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující (150min). 

(5) Aby žák získal maturitní vysvědčení, musí z didaktických testů uspět.  

(6) Termín 3.5. – 7.5.2021 

  

 

 

(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák 

ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 

povinných zkoušek.  

(2) Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

(3) Písemná práce z českého jazyka se bude konat 9.4.2021, bude zadáno osm témat, práce musí 

obsahovat minimálně 250 slov, doba práce bude 120 minut. 

(4) Písemná práce z anglického jazyka se bude konat 14.4.2021, budou zadána dvě témata, práce 

musí obsahovat minimálně 250 slov, doba práce bude 60 minut. 

(5) Písemná práce z cizího jazyka se bude konat 15.4.2021, budou zadána dvě témata, práce musí 

obsahovat minimálně 200 slov, doba práce bude 60 minut. 

(6) Nahrazující zkoušku lze nahradit Certifikátem na jazykové úrovni stanovené rámcovým 

vzdělávacím programem daného oboru vzdělání. Pro anglický jazyk je stanovena úroveň C1, pro 

ostatní cizí jazyky je stanovena úroveň B1.  

(7) Za cizí jazyky nesmí být uplatněny dva Certifikáty  

(8) Nabídka povinných a nepovinných zkoušek jsou cizí jazyky, matematika, fyzika, chemie, 

deskriptivní geometrie, biologie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd, estetická výchova. 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
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(9) Zkoušky předmětů profilové části maturitní zkoušky se konají formou: a) písemnou zkouškou a 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (Čj, cizí jazyk), b) ústní zkouškou (fyzika, chemie, 

deskriptivní geometrie, biologie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd), c) písemnou zkouškou 

(matematika) d) ústní zkouškou + vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební 

maturitní komisí (estetická výchova).  

(10) Délka ústní zkoušky: Ústní zkouška z jazyka trvá 15 minut s dvacetiminutovou přípravou, ostatní 

předměty mají patnáctiminutovou přípravu kromě deskriptivní geometrie. Ta má třicet minut na 

přípravu. Obhajoba trvá až 30 minut s patnáctiminutovou přípravou.   

(11) Písemná práce z matematiky se bude konat 7.4.2021, bude obsahovat průřez témat, doba práce 

bude 180 minut. 

(12) Písemné práce budou rukopisné.   

(13) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné 

zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. 

(14) Témata předmětů jsou zveřejněna v příslušných předmětech. 

 

 

 

(1) Přihlašováni k maturitní zkoušce se nemění. Škola požaduje do konce listopadu podané přihlášky 

pro jarní období.  

 

 

(1) HODNOCENÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum v 

testových sešitech didaktických testů. Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky Centrum 

zpřístupní Centrum řediteli školy v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května.  Didaktické 

testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním 

vyjádřením úspěšnosti.  

(2) HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Pokud se zkouška skládá z více částí konaných 

různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob 

stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li stanoveno jinak, a nejpozději 

před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. 

V případě profilových zkoušek tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % 

celkového hodnocení zkušebního předmětu, u estetické výchovy je 40% hodnocení písemná část a 

obhajoba, 60% ústní zkoušky.  

 

 

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 
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(1) Prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr 

hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák 

uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,  

(2) Prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen 

stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,  

(3)  neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části 

maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně. 
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