
Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020 – 2021 
 
V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR 

č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel Gymnázia, Krnov, příspěvkové 

organizace nabídku povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušky a termíny profilové části 

maturitní zkoušky na Gymnáziu v Krnově ve školním roce 2020/2021 pro studijní obory: 

 

79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium  

 

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky  

se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou povinných zkoušek. Aby žák vykonal společnou část, 

musí úspěšně složit obě dvě tyto zkoušky. Profilová část obsahuje rovněž dvě povinné zkoušky, které 

žák musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák 

může zvolit také zkoušky nepovinné. 
 

Termín pro odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: pro jarní období       1. 12. 2020 

                 pro podzimní období  25. 6. 2021 
 

Společná část maturitní zkoušky 
 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.  
 

povinná bez volby: Český jazyk a literatura 

povinná s volbou:  Cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika 

nepovinná:               Matematika, cizí jazyk, matematika rozšiřující 
 

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.  

 

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném 

termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, 

stanoví také kritéria hodnocení. Didaktické testy budou hodnoceny pouze procentuálně se slovním 

hodnocením „uspěl/neuspěl“. 
  

Zkouška z českého jazyka a literatury:  

 didaktický test je tvořený uzavřenými testovými úlohami; ověřovány jsou především 

dovednosti odvozené od práce s texty; didaktický test trvá 75 minut, 
  

Zkouška z cizího jazyka: 

 didaktický test trvá 100 minut, z toho 40 minut je věnováno poslechovému subtestu 

s porozuměním a 60 minut testu čtení a jazykové vědomosti a dovednosti; 

   

Zkouška z matematiky: 

 didaktický test v délce 120 minut. 
  

Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující: 

 didaktický test v délce 150 minut. 

 

Žákovi  podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona a žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek se 

na jeho žádost doba konání didaktických testů prodlužuje. 

 

 

Termín didaktických testů:  3. 5. –   7. 5. 2021 

 

 

 



Profilová část maturitní zkoušky 
 

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. povinných 

zkoušek a případně ze zkoušek nepovinných. Stanovení obsahu, formy, témat a termínů zkoušek  

v profilové části maturity jsou v pravomoci ředitele školy. Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny 

na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.  
 

1. Český jazyk a literatura - písemná a ústní část 

2. Cizí jazyk - písemná a ústní část (pouze v případě, že si žák zvolí cizí jazyk ve společné části) 

3. povinná s volbou - anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, matematika,  

                                    deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy  

                                    společenských věd, informatika 

4. povinná s volbou - anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, matematika,  

                                    deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy  

                                    společenských věd, informatika 

5. nepovinná (nejvýše 2 zkoušky) - anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský  

                                     jazyk, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie, dějepis,  

   zeměpis, základy společenských věd, informatika 

 

Zkouška z českého jazyka a literatury:  

 v písemné práci se ověřují produktivní dovednosti, je třeba dodržet slohový útvar, téma, obsah  

a rozsah práce, logická stavba textu, propojení jednotlivých částí, správnost a šíře použitých 

lexikálních a gramatických prostředků, povoleny jsou Pravidla českého pravopisu 

 písemná práce musí obsahovat minimálně 250 slov (mezi celkový počet slov se nezapočítávají 

předložky a spojky) a trvá 120 minut včetně času na volbu zadání 

 ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, trvá 

maximálně 15 minut, které předchází 20-minutová příprava. Koná se před maturitní komisí, 

hodnocení je na základě požadavků a hodnotících kritérií stanovených školou. 

 

Zkouška z cizího jazyka: 

 zadání písemné práce v cizím jazyce, je třeba dodržet slohový útvar a stanovený obsah práce, 

povoleny jsou překladové slovníky 

 písemná práce musí obsahovat minimálně 200 slov a trvá 120 minut včetně času na volbu zadání 

 ústní zkouška trvá 15 minut, žák má 15 minut na přípravu. Koná se před maturitní komisí, 

hodnocení je na základě požadavků a obecných hodnotících kritérií stanovených školou. 

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 

dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo na úrovni vyšší podle SERR pro jazyky. 

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího 

jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku. Písemnou žádost o nahrazení 

zkoušky podá žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti 

je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové 

zkoušky. 

Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky vybere matematiku, nemůže zkoušku z cizího 

jazyka nahradit standardizovanou zkouškou. 

 

Žák si vybírá z nabízených možností předměty tak, aby výběr všech předmětů u maturitní zkoušky 

(včetně společné části) byl různý, tj. předměty se nesmějí opakovat. Výjimku tvoří matematika.  

 

  

 

 



 

 

Požadavky k profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020/2021  

Profilová maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury a Cizích jazyků má vždy písemnou a ústní 

část (váha hodnocení je v poměru 40:60). Hodnocení je na základě požadavků a obecných hodnotících 

kritérií stanovených školou. Ústní část zkoušky probíhá před zkušební maturitní komisí. Příprava trvá  

u zkoušky z Deskriptivní geometrie a Informatiky 30 minut, z Českého jazyka a literatury 20 minut,  

u ostatních zkoušek 15 minut, ústní zkouška trvá vždy nejdéle 15 minut. 

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

pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

Žák si nemůže zvolit v profilové maturitní zkoušce v části  povinná zkouška s volbou jeden předmět 

dvakrát. 

Žák si nemůže zvolit v profilové části maturitní zkoušky stejný předmět, který si zvolil ve společné části 

maturitní zkoušky, kromě předmětu Matematika. 

Pokud si žák zvolí v profilové části dva a více cizích jazyků, koná u každé zkoušky písemnou i ústní 

část 

 

Termín písemné práce z českého jazyka a literatury   7. 4. 2021 

Termín písemné práce z 1. cizího jazyka       8. 4. 2021 

Termín písemné práce z 2. cizího jazyka       9. 4. 2021 

Termíny ústní profilové zkoušky         17. 5. - 21. 5. 2021.  

 

 

 

V Krnově   29. 10. 2020                                                           Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy 


