
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 

 

Obecná ustanovení 

Maturitní zkouška se řídí vyhláškou č.405/2020 Sb., která upravuje vyhlášku  č.177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. 

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.  

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé 

povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka (anglického jazyka) nebo 

matematiky. Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se 

hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci 

tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.  

Profilová část zkoušky se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si 

žák ve společné části zvolil cizí jazyk (anglický jazyk), ze zkoušky z tohoto cizího jazyka 

(anglického jazyka), a jednak také z dalších 2 povinných profilových zkoušek.  

 

Termíny pro podání přihlášky k maturitní zkoušce 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:  

 prosince 2020 pro jarní zkušební období  

 25. června 2021 pro podzimní zkušební období 

 

Společná část maturitní zkoušky (SČ MZ) 

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka 

(anglického jazyka) nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu. 

 Zkoušky jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy cílových požadavků. Pokud žák 

neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, 

příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé 

zkoušky.  

Didaktické testy se budou konat v období od 3. května 2021 do 7. května 2021. Časový rozvrh 

konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021. 

 

Profilová část maturitní zkoušky (PČ MZ) 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné 

části zvolil cizí jazyk (anglický jazyk), ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (anglického jazyka), 

a z dalších 2 povinných zkoušek.  



Ústní zkoušky se budou konat v období od 17. května do 19. května 2021.  

Povinné zkoušky  

 český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)  

 ekonomické předměty (maturitní práce a její obhajoba)  

 odborné předměty (maturitní práce a její obhajoba). 

Pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk (anglický jazyk), tak k výše uvedeným 

zkouškám se přiřadí  

 anglický jazyk (písemná práce, ústní zkouška).  

Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka (anglický jazyk) se konají vždy formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

Zkoušky z ekonomických a odborných předmětů se konají vždy formou obhajoby maturitní 

práce před zkušební maturitní komisí. 

 

 

Český jazyk a literatura  

Didaktický test (SČ MZ) – test trvá 75 minut 

Písemná práce (PČ MZ) – souvislý text odpovídající slohové práci, minimální rozsah 250 slov; 

čas na zpracování 110 minut (včetně času na volbu zadání); lze použít Pravidla českého 

pravopisu.  

Zadání pro písemnou práci stanoví ředitel školy (minimálně 4). Po zahájení zkoušky si žák 

jedno zadání zvolí.  

Písemná práce z českého jazyka se bude konat 8. dubna 2021.  

Ústní zkouška (PČ MZ) – forma 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. Příprava k ústní 

zkoušce trvá 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut.  

Každý žák připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam literárních děl 

v počtu 20, který odevzdá řediteli školy nejpozději do 31.3. Vlastní žákův seznam literárních 

děl určí seznam zadání, z něhož si příslušný žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky. Neodevzdá-

li žák do 31. 3. vlastní seznam literárních děl, losuje u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům 

školního seznamu literárních děl.  

 

 

 



Cizí jazyk (anglický jazyk) 

Didaktický test (SČ MZ) – test trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 

minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. 

Písemná práce (PČ MZ) - souvislý text nebo texty, minimální rozsah 200 slov; čas na 

zpracování 60 minut (včetně času na volbu zadání); lze použít překladový slovník. 

Zadání pro písemnou práci stanoví ředitel školy (minimálně 1). Po zahájení zkoušky si žák 

jedno zadání zvolí.  

Ústní zkouška (PČ MZ) – forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 

1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání (gastronomie). 

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

Ředitel školy stanoví 20 až 30 témat. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky musí být 

monotematické.  

Písemná práce z cizího jazyka se bude konat 9. dubna 2021. 

 

 

Matematika 

Didaktický test (SČ MZ) – test trvá 120 minut); lze použít matematické tabulky a kalkulačku. 

 

 

Ekonomické předměty 

Maturitní práce a její obhajoba (PČ MZ) – forma obhajoby maturitní práce z ekonomických 

předmětů (s důrazem na předměty ekonomika a účetnictví) před zkušební maturitní komisí. 

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 15 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut. 

V termínu stanoveném ředitelem školy si žák zvolí jedno téma maturitní práce. Tento termín 

musí být nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce. Pokud si žák ve 

stanoveném termínu nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy. Žák má 

na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně jeden měsíc.   

Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práci určí vedoucího 

maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví 

oponenta maturitní práce.  

V termínu stanoveném ředitelem školy každý žák odevzdá vypracovanou maturitní práci. 

Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce, které 

jsou předání žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem 

obhajoby maturitní práce. 

 



 

Odborné předměty 

Maturitní práce a její obhajoba (PČ MZ) – forma obhajoby maturitní práce z odborných 

předmětů (s důrazem na předměty hotelový provoz, výroba a odbyt, management a marketing)  

před zkušební maturitní komisí. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 15 minut, obhajoba 

maturitní práce 15 minut. 

V termínu stanoveném ředitelem školy si žák zvolí jedno téma maturitní práce. Tento termín 

musí být nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce. Pokud si žák ve 

stanoveném termínu nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy. Žák má 

na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně jeden měsíc.   

Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práci určí vedoucího 

maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví 

oponenta maturitní práce.  

V termínu stanoveném ředitelem školy každý žák odevzdá vypracovanou maturitní práci. 

Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce, které 

jsou předání žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem 

obhajoby maturitní práce. 

 

 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 

zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek 

odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

 

 

Další informace na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 


