
 

 

 

Maturita ve školním roce 2016/2017 

Model maturitní zkoušky pro rok 2017 

Dle platné legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 skládá ze dvou částí – 

společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné 

zkoušky z obou těchto částí. 

Model maturitní zkoušky respektuje platnou legislativu (zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 

Sb. ve znění pozdějších předpisů - Školský zákon a vyhláška 

Rok Společná část Profilová část 

2016 

2 povinné zkoušky 
1. český jazyk a literatura  
2. cizí jazyk nebo matematika  

3 povinné zkoušky 
stanovuje ředitel školy  
  
 

max. 2 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  
cizí jazyk, matematika 

max. 2 nepovinné zkoušky 
nabídku stanovuje ředitel školy  

Grafický model maturitní zkoušky 2017 na www.novamaturita.cz 

Společná část maturitní zkoušky 

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci v jedné úrovni obtížnosti dle katalogů požadavků 
(www.novamaturita.cz). 

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek: anglický, německý, španělský, francouzský. Žák 
nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.  

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje 
jen tu/ty dílčí zkoušku/zkoušky, u které/kterých neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní 
zkoušku. 

Profilová část maturitní zkoušky 
 
Volitelnými předměty profilové zkoušky mohou být pouze předměty, jejichž celková časová dotace 
podle učebního plánu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodin. 
Žák si musí zvolit cizí jazyk buď ve společné části, nebo v profilové části maturitní zkoušky. 
Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka je ke stažení na 
http://www.postupicka.cz/studium/maturita/. 
 

Povinné zkoušky 

 
Žák si volí 3 povinné zkoušky z této nabídky: 

 

 Český jazyk 

 Cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský) 

 Základy společenských věd 

http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html
http://www.novamaturita.cz/
http://www.novamaturita.cz/


 

 
 
 
 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie 

 Informatika 

 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 
 
 
Povinné zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí s výjimkou zkoušky 
z informatiky, která se uskutečňuje formou praktické zkoušky. 
 

Nepovinné zkoušky 
 
Žák si může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z této nabídky: 
 

 Český jazyk 

 Cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský) 

 Základy společenských věd 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie 

 Informatika 

 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

 Matematika +  
 
V profilové části maturitní zkoušky nemůže žák volit stejný předmět u nepovinné zkoušky jako u 
povinné zkoušky. 
 
Nepovinné zkoušky probíhají formou ústní zkoušky před maturitní komisí (vyjma předmětů 
informatika a matematika+). Zkouška z předmětu informatika se realizuje formou praktické 
zkoušky. Zkouška z předmětu matematika+ se koná formou písemnou. 
 
Žák podává řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce: 

a) do 1. 12. 2016 pro jarní období 
b) do 25. 6. 2017 pro podzimní období. 

 
 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 2017 
 
Kritéria pro hodnocení maturitní zkoušky v profilové části maturitní zkoušky stanovil ředitel v souladu 

s § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou ve znění pozdějších úprav. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ústní zkoušky v profilové části maturitní zkoušky 

 

1. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava 

k ústní zkoušce trvá 15 minut, pro žáky s SPUO podle posudku k uzpůsobení podmínek pro 

konání maturitní zkoušky. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

2. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

3. Výslednou známku schvaluje komise hlasováním. 

 

 

Praktická zkouška v profilové části maturitní zkoušky z informatiky 

 

Praktická zkouška v rozsahu maximálně 180 minut se koná v jednom dni. Výslednou známku stanoví 
maturitní zkušební komise nejpozději do 14 dnů od jejího konání. 
 
 
 
V Praze 22. září 2016   
 
            
        Mgr. Josef Tomek 
           ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


