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Č. j.: AG/1055/2020        2. února 2021 

Informace o maturitní zkoušce v jarním zkušebním období  
roku 2020/2021 

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku 

k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 

2020/2021. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, 

bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce 

března 2021. 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, termín byl stanoven na 3. – 

5. května 2021. 

Povinně každý žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi 

didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z matematiky.  

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky nebo 

matematiky rozšiřující.  

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy 

budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka 

k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.  

 Zkouška z českého jazyka a literatury  

Didaktický test z předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. 

 Zkouška z cizího jazyka  

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován. 

Didaktický test z předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut 

část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.  

 Zkouška z matematiky  

Didaktický test z matematiky trvá 135 minut. 

Pokud si žák vybere v rámci společné části zkoušku z matematiky, nemá to vliv na jeho možnost volby 

zkoušky z matematiky i v profilové části.  

 Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující  

Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. 
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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Povinně každý žák koná zkoušku z českého jazyka a literatury. Kdo zvolil ve společné části cizí jazyk, koná 

také povinně zkoušku z tohoto jazyka. Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se skládá z 

ústní zkoušky. 

K tomu koná žák povinně zkoušku ze 3 dalších předmětů z uvedené nabídky, u některých předmětů se 

kombinuje více forem zkoušky (písemná zkouška, praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou, ústní 

zkouška). 

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky, dokládající 

jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky (přesný seznam povolených zkoušek na vyžádání u vyučujících jazyků; u zkoušky FCE se 

uznává pouze grade A či B). 

V profilové části může žák zvolit až 2 nepovinné zkoušky z téže nabídky předmětů, jednu z nich lze 

rovněž nahradit jazykovým certifikátem. 

Písemná zkouška se bude konat 5. – 9. dubna, praktická zkouška 27. dubna 2021 

Ústní zkouška 
Zkouška trvá ve všech předmětech 15 minut, příprava ke zkoušce také 15 minut. Mezi koncem jedné 

zkoušky a přípravou na další má žák nejméně 15 minut přestávku. Termín je stanoven na 17. – 21. 

května 2021. 

 Český jazyk a literatura 

Žák losuje jednu z 20 knih, které vybral do svého seznamu literárních děl z nabídnutého školního 

seznamu (zveřejněn 30. září). Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Důraz se klade také na 

znalosti kvalitního kontextu (2–3 souputníci – autoři/díla, dobový a autorský kontext, kniha musí být 

skutečně přečtena) 

Součástí práce s textem bude i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka z jazyka a nauky o slohu – 

znalost funkčních stylů, slohových postupů, příp. slohových útvarů; jazyk bude prověřován při práci s 

ukázkou rozborem užitých jazykových prostředků. 

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla: 

• celkem 20 literárních děl, 

• minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; 

• seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora; 

• školní seznam literárních děl je různý podle tříd, žák si vybírá ze seznamu pro třídu, do které 

chodí; 

a další kritéria, podle nichž musí být sestaven, zohledňující časová období: 
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• Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla, 

• Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla, 

• Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla, 

• Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl. 

Seznam žák odevzdá nejpozději 31. března. 

 

 Cizí jazyk 

Žák losuje jedno z 20 – 25 témat (zveřejněných 1. září). Zkouška se uskutečňuje formou řízeného 

rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání k danému tématu.  

 

 Ostatní předměty 

Žák losuje jedno z 20 – 30 témat (zveřejněných 1. září), k němu dostane podrobnější otázky. Součástí 

otázek mohou být početní příklady, poznávačka, práce s mapou, atd. v závislosti na předmětu. 

Písemná zkouška 

 Latina 

Překlad poezie (neznámého básnického textu, se slovníkem, rozsah cca 100 slov, 90 minut) a překlad 

prózy (neznámého prozaického textu, se slovníkem, rozsah cca 100 slov, 90 minut). 

Praktická zkouška 
Koná se v předmětu estetická výchova hudební, má formu veřejného vystoupení – hry na hudební 

nástroj či zpěvu. Podrobné zadání zkoušky obdrží žák nejpozději 13. ledna. 

Maturitní práce s obhajobou 
Podrobné zadání maturitní práce obdrží žák nejpozději 13. ledna, termín odevzdání práce je 31. března. 

Žák odevzdává práci v předepsaném formátu a způsobu zpracování v tištěné i elektronické podobě. 

Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut (D, EVV, ZSV), 20 minut (česká a světová literatura, IVT) či 30 

minut (ZF), na přípravu má žák ve všech předmětech 5 minut. 

Seznam předmětů k profilové maturitě, formy zkoušky 

předmět forma zkoušky 

Anglický jazyk ústní  

Biologie ústní  

Česká a světová literatura obhajoba práce a ústní 
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Ondřej Mrzílek, ředitel školy 

Dějepis obhajoba práce a ústní  

Estetická výchova hudební praktická a ústní  

Estetická výchova výtvarná obhajoba práce a ústní  

Francouzský jazyk ústní  

Fyzika ústní  

Chemie ústní  

Informatika a výpočetní technika a seminář 
z informatiky 

obhajoba práce a ústní  

Latina a seminář z latiny písemná a ústní  

Matematika a seminář z matematiky ústní 

Náboženská nauka ústní 

Německý jazyk  ústní 

Španělský jazyk ústní 

Základy filozofie a seminář z filozofie obhajoba práce a ústní 

Základy společenských věd obhajoba práce a ústní 

Zeměpis ústní 


