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Informace k maturitní zkoušce 
pro školní rok 2020/21 

 
Model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 

Podmínky konání maturitní zkoušky jsou dány zákonem č. 561/2004 (školský zákon), 
v platném znění, a vyhláškou č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) 
a profilové (školní). Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky 
obou těchto částí. 

 

A. Společná část MZ 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední 
ročník středního vzdělávání. 

Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky: 

1. český jazyk a literatura 

2. cizí jazyk nebo matematika 

Všechny zkoušky mají formu didaktického testu. 

Ve společné části se může žák přihlásit k nejvýše 2 nepovinným zkouškám z nabídky: cizí 
jazyk nebo matematika. 

Zkoušky jsou koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků pro zkoušky společné 
části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021. 

 

B. Profilová část MZ 

Profilová část je tvořena  

1. povinnou zkouškou z českého jazyka a literatury; 

2. zkouškou z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí 
jazyk; 

3. dalšími dvěma povinnými zkouškami z předmětů, které si žáci vybírají z nabídky 
stanovené ředitelem školy (viz níže). 

V profilové části si mohou žáci zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky ze stejné nabídky. 

Forma všech povinných i nepovinných zkoušek profilové části je ústní zkouška před komisí 
(žák losuje jedno z předem stanovených témat).  

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka se dále skládá formou 
písemné práce.  

Zkouška z deskriptivní geometrie se skládá pouze písemnou formou. 
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Žáci nemohou maturovat ze stejného cizího jazyka ve společné i v profilové části maturitní 
zkoušky. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal 
společnou část maturitní zkoušky úspěšně. 

Pokud žák koná v profilové části MZ alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu zkoušku z cizího 
jazyka v profilové části MZ nahradit výsledkem standardizované zkoušky doložené 
jazykovým certifikátem DSD II (pro německý jazyk), FCE (pro anglický jazyk), DELF (pro 
francouzský jazyk) nebo TORFL (pro ruský jazyk). Písemnou žádost o nahrazení zkoušky 
podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2021; součástí žádosti je vždy doklad nebo 
úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli 
školy, a to nejpozději do 1. prosince 2020. 

Nabídka zkušebních předmětů pro povinné i nepovinné předměty profilové části MZ: 

Zkouška 
Písemná 
práce 

Ústní 
zkouška 

Anglický jazyk  ANO  ANO  

Francouzský jazyk  ANO  ANO  

Německý jazyk  ANO  ANO  

Ruský jazyk  ANO  ANO  

Základy společenských věd    ANO  

Dějepis    ANO  

Zeměpis    ANO  

Matematika    ANO  

Deskriptivní geometrie  ANO    

Fyzika    ANO  

Chemie    ANO  

Biologie    ANO  

Informatika a výpočetní technika    ANO  

Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova – z těchto předmětů mohou žáci konat 
pouze nepovinnou zkoušku. 

 

 

 

 

V Brně dne 23. října 2020     Mgr. Miroslav Marek 

ředitel školy 


