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 Maturitní zkouška 2020/2021 

 

Maturitní zkouška pro rok 2020/2021 volba předmětů  
 
Od 1. 10. 2020 došlo ke změně  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), hlava II. Ukončování středního vzdělávání (maturitní 
zkouška).  Prováděcí vyhláška k výše uvedenému zákonu zatím nebyla vydána. 
 
Nyní tedy platí: 
 
1) podle § 78 žák koná společnou část MZ formou didaktického testu z ČJL a cizího jazyka  (který 
 se ve škole vyučuje – anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk), nebo matematika. 
 Maturant koná 2 didaktické testy.  
 
2) podle § 78 odst. 4 žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným 
 zkouškám ze zkušebních předmětů (cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené 
 prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve 
 škole, jíž je žákem, a matematika) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. 
 
3) podle § 79 žák koná profilovou část MZ: z ČJL formou PP a ÚZ, pokud ve státní části žák zvolil 
 cizí jazyk, koná profilovou zkoušku formou PP a ÚZ. 
 
4) podle § 79 dále žák koná 2 povinné zkoušky z dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího 
 cizího jazyka, skládá se profilová zkouška vždy z PP a ÚZ. 
 
Z uvedeného vyplývá: 
 
a) Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a 
 ÚZ. 
b) Maturant z MAT ve společné části může konat v profilové části zkoušku např. z ANJ, vždy však 
 formou PP a ÚZ. 
c) Maturant z ANJ (nebo jiného cizího jazyka) ve společné části, musí konat v profilové části PP a 
 ÚZ z ANJ (nebo jiného cizího jazyka), a zvolí další dva předměty.  
 
 
Společná část MZ – didaktický test: 
 
- ČJL 
- cizí jazyk nebo matematika 
 
Profilová část MZ – písemná práce a ústní zkoušení: 
 
- ČJL  (povinný) 
- cizí jazyk (v případě, že si to žák vybral ve společné části MZ) 

- další dva předměty z nabídky (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, 
 občanský a společenskovědní základ, dějepis, fyzika, chemie, biologie, informatika a 
 výpočetní technika, matematika, estetická výchova) 
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Příklady volby maturitních předmětů: 
 

 
společná část 

  profilová část 

 
povinně 1. předmět 2. předmět 

1. žák 
ČJL – DT 
AJ - DT 

ČJL – ÚZ+PP 
AJ – ÚZ + PP 

Bio – ÚZ Che - ÚZ 

2. žák 
ČJL – DT 
AJ – DT 

 
ČJL – ÚZ+PP 
AJ – ÚZ +PP 

 

NJ – ÚZ + PP Che - ÚZ 

3. žák 
ČJL – DT 
Aj - DT 

ČJL – ÚZ+PP 
AJ – ÚZ+PP 

Mt – ÚZ Che - ÚZ 

4. žák 
ČJL – DT 

MAT – DT 
ČJL – ÚZ+PP Bio – ÚZ Che – ÚZ 

5. žák 
ČL – DT 

MAT – DT 
ČJL – ÚZ + PP AJ – UZ + PP Che – ÚZ 

6. žák 
ČJL – DT 

MAT - DT 
ČJL – ÚZ+PP MAT + ÚZ Che - ÚZ 

 
DT – didaktický test   
PP – písemná práce    
MZ – maturitní zkouška 
ÚZ – ústní zkouška 
 

1. Pro profilovou část maturitní zkoušky si žák povinně vybírá dva různé předměty 

z následující nabídky: 

Anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, občanský a společenskovědní 

základ, dějepis, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, 

matematika, estetická výchova 

2. Profilová zkouška z cizích jazyků se skládá z písemné a ústní části, z informatiky a 

výpočetní techniky z praktické a ústní části, ostatní předměty mají pouze ústní část 

 Písemnou zkouškou z cizích jazyků je napsání názorové eseje na dané téma.  

 Praktická zkouška z IVT je sestavena z následujících úkolů: 

o úprava dokumentu podle typografických pravidel 

o zpracování dat včetně grafického a výpočty v tabulkovém procesoru 

o tvorba webové stránky v HTML a CSS podle předlohy 

o elektronická komunikace 

 Ústní zkouška je zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

 

V Chebu dne 30. 9. 2020    Ing. Lenka Malkovská 

        ředitelka školy v.r. 


