
 

 

 

Maturita ve školním roce 2020/2021 

Model maturitní zkoušky pro rok 2021 

Dle platné legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 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 

2021 

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

Všechny zkoušky mají formu didaktického testu 

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 - nabídku stanovuje ředitel školy 
  
 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke 
dvěma nepovinným zkouškám z cizího jazyka a 
matematiky a ze zkušebního předmětu 
matematika rozšiřující 

Žák se může v profilové části dále přihlásit 
až ke dvěma nepovinným zkouškám -
nabídku stanovuje ředitel školy  

Grafický model maturitní zkoušky 2021 naleznete na https://maturita.cermat.cz/ 

Společná část maturitní zkoušky 

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

Profilová část maturitní zkoušky 
 
Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze 
předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích 
hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu 
činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. 
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/.  
Datum vydání certifikátu nesmí být starší než 1. 4. 2019. 
Žák podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v 
podzimním zkušebním období daného školního roku. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně 
ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 
 
 

 
 

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


 

 
 
 
 
Povinné zkoušky 

 
Žák skládá zkoušku z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky 
zvolil cizí jazyk, zkoušku z tohoto cizího jazyka. Obě mají formu písemné práce a ústní zkoušky. 
 
Dále si žák volí 3 povinné zkoušky z této nabídky: 

 

 Cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský) 

 Základy společenských věd 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie 

 Informatika 

 Výtvarná výchova 
 
Pokud žák chce zvolit zkoušku z výtvarné výchovy, musí tento předmět absolvovat v 1. a 2. ročníku 
čtyřletého studia; popř. v tercii a kvartě šestiletého studia. Zároveň je podmínkou absolvování 
semináře v posledním ročníku (Dějiny umění) 
 
Pokud si žák zvolí ve společné části maturity cizí jazyk, nemůže stejný jazyk volit v profilové části. 
Současně ale musí žák maturovat z cizího jazyka (vybere si jej ve společné nebo profilové části 
maturitní zkoušky). 
 
 
Povinné zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí s výjimkou zkoušky 
z dalšího cizího jazyka (vedle ústního zkoušení je povinná i písemná práce) a zkoušky 
z informatiky, která se uskutečňuje formou praktické zkoušky. 
 

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

 Cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský) 

 Základy společenských věd 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie 

 Informatika 

 Výtvarná výchova 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
V profilové části maturitní zkoušky nemůže žák volit stejný předmět u nepovinné zkoušky jako u 
povinné zkoušky. 
 
Nepovinné zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí s výjimkou zkoušky 
z cizího jazyka (vedle ústního zkoušení je povinná i písemná práce) a zkoušky z informatiky, 
která se uskutečňuje formou praktické zkoušky. 
 
 
 
Žák podává řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce: 

a) do 1. 12. 2020 pro jarní období 
b) do 25. 6. 2020 pro podzimní období. 

 
 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 2020 
 
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 z českého jazyka a literatury i příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 

minut, u ostatních ústních zkoušek 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 14. září 2020   
 
            
        Mgr. Josef Tomek 
           ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 


