Maturitní zkouška
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.
Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní
zkoušky.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není
podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk
maturitního vysvědčení.
Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně,
neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová
zkouška.

Společná část
1. povinná zkouška – český jazyk a
literatura
2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo
matematika

Profilová část
1. povinná zkouška z českého jazyka a
literatury
2. povinná zkouška z cizího jazyka (pokud
si žák ve společné části zvolil cizí jazyk)
+ další 3 povinné profilové zkoušky

Společná část: pouze didaktický test
1. předmět: český jazyk a literatura – test píší povinně všichni žáci, trvá 75 minut
2. předmět: cizí jazyk – trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut
část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, nebo matematika – trvá
120 minut
Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve
stejném termínu a za stejných podmínek prostřednictvím CZVV (Cermat). Ministerstvo určuje
v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Povinně se
skládají 2 zkoušky v jedné úrovni obtížnosti: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
nebo matematiky. Všechny zkoušky ve společné části se realizují formou didaktického testu,
předpisem.
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“, nebo
„neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Povinná profilová zkouška
Profilová část maturitní zkoušky sestává z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury,
z povinné zkoušky z cizího jazyka v případě, že si žák zvolil ve společné části cizí jazyk,
a dalších tří povinných zkoušek.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce
a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, ostatní zkoušky profilové části jsou
prováděny vždy ústní formou před zkušební maturitní komisí.
Termíny maturitních zkoušek
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se píší v termínu 3. - 7. 5. 2021 Písemné práce
z českého jazyka a cizího jazyka se píši v termínu duben 2021. Ústní maturitní zkoušky
z profilových předmětů se konají v květnu 2021 (bude upřesněno).
PUP
Studenti maturitního ročníku, kteří budou požadovat přiznané uzpůsobení podmínek (PUP) pro
MZ, si nejpozději začátkem října vyzvednou příslušný formulář u výchovné poradkyně. S tímto
formulářem, jehož část vyplní vyučující, se pak objednají v PPP (pedagogicko-psychologické
poradně).

