
 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 

 
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: 

1.) společná část maturitní zkoušky  
2 povinné zkoušky konané formou didaktického testu  

a) český jazyk a literatura – 75 minut 

b) cizí jazyk (je ve škole dle ŠVP vyučován) – 100 minut (40 minut poslechová 

část + 60 minut čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) 

nebo matematika – 120 minut  

1 až 2 nepovinné zkoušky konané formou didaktického testu 

a) cizí jazyk nebo matematika (cizí jazyk, který se na škole dle ŠVP vyučuje) 

b) matematika rozšiřující – 150 minut 

 

2.) profilová část maturitní zkoušky 

 3 nebo 4 povinné zkoušky 

a) český jazyk a literatura – povinná zkouška 

 písemná práce – souvislý text (u intaktních žáků psaný rukou) 

odpovídající slohové práci dle zvoleného zadání (žák volí ze 4 zadání) 

v rozsahu minimálně 250 slov, která trvá 110 minut včetně času na 

volbu zadání 

 ústní zkouška před zkušební komisí – forma řízeného rozhovoru 

s využitím vylosovaného pracovního listu obsahující úryvky 

z konkrétního literárního díla – příprava trvá 20 minut, zkouška trvá 

15 minut 

b) cizí jazyk zvolený ve společné části – povinná zkouška 

b1) anglický jazyk 

 písemná práce – souvislý text (u intaktních žáků psaný rukou) dle 

zvoleného zadání (žák volí ze dvou zadání) v rozsahu minimálně 

230 slov, která trvá 60 minut včetně času na volbu zadání  

 ústní zkouška před zkušební komisí – forma řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu obsahující dvě zadání ke konkrétnímu 

tématu, žák si vylosuje jedno z 25 témat – příprava trvá 15 minut, 

zkouška trvá 15 minut 

b2) německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk 

 písemná práce – souvislé dva texty (u intaktních žáků psaný rukou) na 

dané zadání (první text v rozsahu minimálně 120 slov a druhý 

v rozsahu minimálně 80 slov), která trvá 75 minut  

 ústní zkouška před zkušební komisí – forma řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu obsahující tři zadání ke konkrétnímu 

tématu, žák si vylosuje jedno z 25 témat – příprava trvá 15 minut, 

zkouška trvá 15 minut 

  

c) další dvě povinně volitelné profilové zkoušky – seznam předmětů viz níže  

 

Pokud si žák nezvolí ve společné části maturitní zkoušky 2020/2021 cizí jazyk, ale 

matematiku, musí v profilové zkoušce volit alespoň jeden cizí jazyk, ve kterém 

byl vzděláván. 

 

Další předměty profilové části maturitní zkoušky podle ŠVP:  

 Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební komisí (viz 

oddíl b1) 

 Německý jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební komisí (viz 

oddíl b2) 



 Francouzský jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební komisí (viz 

oddíl b2) 

 Ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební komisí (viz oddíl 

b2)  

 

Příprava na následující zkoušky trvá 15 minut a zkouška trvá 15 minut, pokud není 

uvedeno jinak; žák si vylosuje téma ze zveřejněných 20–30 témat. 

 Matematika – ústní zkouška před zkušební komisí  

 Fyzika – ústní zkouška před zkušební komisí 

 Biologie – ústní zkouška před zkušební komisí 

 Chemie – ústní zkouška před zkušební komisí 

 Dějepis – ústní zkouška před zkušební komisí 

 Zeměpis – ústní zkouška před zkušební komisí 

 Základy společenských věd – ústní zkouška před zkušební komisí 

 Informatika a výpočetní technika – ústní zkouška před zkušební komisí 

(příprava trvá 30 minut) 

 

V případě volby 4 povinných zkoušek v profilové části, lze podle § 81 

odstavec 7 školského zákona jednu povinnou profilovou zkoušku konanou z cizího 

jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího 

jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž lze použít i pro jednu nepovinnou 

zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 

V souladu s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, lze zkoušku 

z anglického jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky na jazykové úrovni 

B2 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku 

z německého jazyka, francouzského jazyka a ruského jazyka lze nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky na jazykové úrovni B1 a vyšší podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák nejpozději do 31. března pro konání 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní 

zkoušky v podzimním zkušebním období. 

 

1 – 2 nepovinné zkoušky 

Forma zkoušek: jako u povinných zkoušek, není-li uvedeno jinak 

 Cizí jazyk (jiný než v povinné části) 

 Všechny ostatní předměty pro povinné zkoušky bez českého jazyka a literatury  

 Estetická výchova hudební (praktická a ústní zkouška) 

 Estetická výchova výtvarná (obhajoba předem vypracované maturitní práce a 

ústní zkouška) 

 Tělesná výchova (praktická a ústní zkouška) 

 

Témata jednotlivých zkoušek, maturitní seznam literárních děl a kritéria pro přípravu 

vlastního seznamu literárních děl, které jsou součástí tohoto určení, naleznete na 

internetových stránkách školy v sekci Výuka/maturitní zkouška. 

 

Podmínky konání společné a profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny dle § 78 a 

79 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s dalšími platnými předpisy. 

 

Upozornění: 

Uvedené sdělení vychází z právního stavu ke dni 15. 10. 2020  

 

V Kladně dne 27. 10. 2020 

RNDr. Milena Minaříková, ředitelka školy 


