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MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (§ 77–82), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, tvoří
maturitní zkoušku společná a profilová část.

a) Společná část maturitní zkoušky
Společnou část tvoří 2 povinné zkoušky:
- český jazyk a literatura
- cizí jazyk (anglický nebo německý) nebo matematika
Navíc může žák vykonat až 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
- další cizí jazyk
- matematika
- matematika rozšiřující
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Zkoušky společné části
maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Všechny
zkoušky společné části se řídí příslušnými katalogy požadavků vyhlášenými pro dané předměty MŠMT.

b) Profilová část maturitní zkoušky
Na základě ustanovení § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, tvoří tuto část:
1. zkouška z českého jazyka a literatury
2. zkouška z cizího jazyka (pokud si jej žák ve společné části zvolil)
3. další 2 povinné zkoušky viz. nabídka níže
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se v profilové části konají vždy formou písemné práce
(váha 40 % celkového hodnocení) a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (váha 60 %
celkového hodnocení).
Každý žák volí další 2 povinné zkoušky z níže uvedené nabídky, tyto musí být odlišné od zkoušek ve společné
části.
Nepovinné zkoušky může vykonat nejvýše 2 a volí je ze stejné nabídky.

Maturitní zkouška v profilové části (vyjma českého jazyka a literatury a cizího jazyka) může mít tyto formy:
- ústní zkouška před maturitní komisí (ÚZ)
- vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (OMP)
- písemná zkouška (PZ)
- písemné práce (PP)
- kombinace dvou nebo více forem (kombinace příslušných zkratek uvedených výše)
Nabídku dalších povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky 2021 stanovuji
následovně:
- český jazyk a literatura (PP + ÚZ) – písemná práce, váha 40 % celkového hodnocení: 110 minut, výběr ze
4 témat, rozsah minimálně 250 slov; ústní zkouška, váha 60 % celkového hodnocení, 20 minut na přípravu +
15 minut zkoušení. K ústní zkoušce žák předkládá vlastní seznam literatury, který bude obsahovat 20 děl,
kritéria pro jeho sestavení jsou uvedena v maturitním seznamu literárních děl.
- anglický jazyk (PP + ÚZ) – písemná práce, váha 40 % celkového hodnocení: 90 minut, 1 téma, 2 slohové útvary
v rozsahu 150–170 slov a 50–70 slov; ústní zkouška, váha 60 % celkového hodnocení, 20 minut na přípravu
+ 15 minut zkoušení
- německý jazyk (PP + ÚZ) – písemná práce, váha 40 % celkového hodnocení: 90 minut, 1 téma, 2 slohové
útvary v rozsahu 150–170 slov a 50–70 slov; ústní zkouška, váha 60 % celkového hodnocení, 20 minut na
přípravu + 15 minut zkoušení
- matematika (PZ + ÚZ) – písemná zkouška, váha 60 % celkového hodnocení: 90 minut; ústní zkouška, váha
40 % celkového hodnocení (15 minut příprava + 15 minut zkoušení)
- biologie (PZ + ÚZ) – písemná zkouška, váha 60 % celkového hodnocení: 90 minut (test teoretických znalostí
60 minut + poznávání organismů 30 minut); ústní zkouška, váha 40 % celkového hodnocení (15 minut
příprava + 15 minut zkoušení)
- chemie (ÚZ) - ústní zkouška (15 minut příprava + 15 minut zkoušení)
- fyzika (ÚZ) - ústní zkouška (15 minut příprava + 15 minut zkoušení)
- dějepis (PZ + ÚZ) – písemná zkouška, váha 60 % celkového hodnocení: 60 minut (test teoretických znalostí);
ústní zkouška, váha 40 % celkového hodnocení (15 minut příprava + 15 minut zkoušení)
- zeměpis (PZ + ÚZ) – písemná zkouška, váha 60 % celkového hodnocení: 135 minut (test teoretických znalostí
90 minut + praktická část 45 minut); ústní zkouška, váha 40 % celkového hodnocení (15 minut příprava + 15
minut zkoušení)
- společenské vědy (PZ + ÚZ) – písemná zkouška, váha 60 % celkového hodnocení: 60 minut (test teoretických
znalostí); ústní zkouška, váha 40 % celkového hodnocení (15 minut příprava + 15 minut zkoušení)
- informatika (PZ + OMP) – písemná zkouška, váha 60 % celkového hodnocení: 180 minut (znalostní test
60 minut + praktická část 120 minut); vypracování maturitní práce a její obhajoba před komisí, váha 40 %
celkového hodnocení: 5 minut příprava + 20 minut obhajoba
Pravidla jednotlivých forem zkoušky se řídí prováděcí vyhláškou. Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná
žák zkoušku úspěšně pouze tehdy, když úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. Obsahem zkoušek je
veškeré učivo probírané v hodinách daného předmětu i navazujícího semináře dle ŠVP.

Termín pro odevzdání přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky je do 1. 12. 2020.
Maturitní témata jednotlivých zkoušek budou zveřejněna nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové
zkoušky.
Mgr. Martin Tyč, ředitel školy
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