Profilová část maturitní zkoušky
Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné
zkoušky, ze kterých se tato část skládá.

1. povinná zkouška z českého
jazyka a literatury

2. povinná zkouška z cizího
jazyka
(pokud si žák ve společné části
zvolil cizí jazyk)

Další tři povinné profilové
zkoušky

1) Písemná práce z ČJL: minimální rozsah 250 slov, doba
trvání 110 minut. Žák si volí ze 4 zadání.
Možnost použití Pravidel českého pravopisu.
2) Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Doba
přípravy 15 minut, doba trvání zkoušky 15 minut.
1) Písemná práce z AJ: minimální rozsah 200 slov, doba
trvání 60 minut. Žák dostává 1 zadání.
Možnost použití překladového slovníku.
2) Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Žák si
losuje z 20 témat. Doba přípravy 15 minut, doba trvání
zkoušky 15 minut.

Zkoušky profilové části maturitních zkoušek pro
jednotlivé obory: informace v PDF souboru.

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).

