
Informace o maturitních zkouškách ve školním roce 

2020/21: 

 

Přihlašování k maturitní zkoušce: 

Žáci obdrží přihlášku k MZ přibližně v polovině listopadu 2020 ve škole, v případě trvání 

uzavření škol e-mailem. Vyplněnou a podepsanou přihlášku k MZ žáci odevzdají řediteli 

školy do 30. 11. 2020.  

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. Povinně každý 

maturující 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. 

 

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 75 minut. Žákovi, který se před nástupem na 

SŠ vzdělával v zahraničí, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z 

českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.  

 

Didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 

minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.  

 

Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Žákovi, který se před nástupem na SŠ vzdělával 

v zahraničí, se na jeho žádost prodlužuje doba konání o 10 minut a umožňuje se použít 

překladový slovník. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Profilové zkoušky: písemná práce z českého jazyka a literatury, písemná práce z cizího 

jazyka, praktická MZ, dále ústní zkouška z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, 

ekonomiky a účetnictví před zkušební maturitní komisí.  

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury  

 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí slohová práce s minimálním rozsahem 

250 slov, která trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce 

má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 

nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po 

zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob 

zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může 

být i obrázek, graf.  



Kritéria hodnocení budou stanovena předem a maturující žáci s nimi budou seznámeni 

nejpozději před zahájením zkoušky. Kritéria hodnocení berou v úvahu stylistickou úroveň 

vypracování textu, dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast 

gramatiky, morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu.) 

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí  

 

Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl a stanoví kritéria pro sestavení 

vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria platí i pro 

opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Z maturitního seznamu literárních děl si v souladu s 

kritérii žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo 

jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební  

období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební 

období.  

Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z 

pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.  

 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 

zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

 

Písemná práce z cizího jazyka  

 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov a trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitel 

školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě 

výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. Při konání 

písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí  

 

Ředitel školy stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní 

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

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

nelze losovat dvakrát stejné téma.  

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu, který obsahuje 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí 

pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 

odborného vzdělávání.  

 



HODNOCENÍ ZKOUŠEK  

 

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky  

 

MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky způsobem 

umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. Žák 

vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum 

v testových sešitech didaktických testů.  

 

Didaktický test je vyhodnocován Centrem a výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum 

řediteli školy v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním 

období nejpozději do 10. září. Ředitel školy je zpřístupní žákům (zašle e-mailem) formou 

protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.  

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo 

„neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.  

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného zkušebního předmětu místo 

stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé 

zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení 

zkoušek navrhuje ředitel školy a schvaluje ho zkušební maturitní komise.  

Ředitel školy zveřejní způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení na přístupném místě 

ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem 

konání první ze zkoušek profilové části.  

 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také 

části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení 

zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení 

písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního 

předmětu.  

 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku 

úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  

 

Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve 

kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal.  

  



Celkové hodnocení maturitní zkoušky  

 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek 

společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice:  

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický 

průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší 

než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,  

 

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní 

zkoušky,  

 

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné 

části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně. 

 

 

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky: 

 

V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 3. 5. – 7. 5. 2021 

(jednotné maturitní schéma určí MŠMT do 15. ledna 2021). 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období  

24. 5. – 28. 5. 2021. 

Písemná zkouška z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a praktické zkoušky se 

konají nejdříve 1. dubna 2021 – přesný termín stanoví ředitel školy nejpozději do 15. 1. 2021. 

 

V podzimním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 1. září do 10. září 

2021. Jednotné zkušební schéma určí MŠMT nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní 

zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

. 


