
Maturitní zkouška pro školní rok 2020/2021 

 

Společná část 

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

z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají 

pouze formou didaktického testu. 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, 

který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.  

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje 

povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním 

vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. 

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelkou 

školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, 

a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky 

společné části se neopravují. 

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. 

května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 

2021. 

 

Cizí jazyk 

Od školního roku 2020/2021 se zkouška z cizího jazyka ve společné části maturitní 

zkoušky koná pouze formou didaktického testu (bez ohledu na to, zda je konána jako 

zkouška povinná či nepovinná). Testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ 

nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek 

společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná 

z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části formou ústní zkoušky a písemné 

práce. 

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů: 

− ze subtestu poslech 

− a subtestu čtení a jazyková kompetence 

 

Poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. 

Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do 

https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici


záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou 

používat během zkoušky pouze psací potřeby. 

Žáci během zkoušky pracují s testovým sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi 

nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají 

odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci 

s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké 

bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno 

používat během testování apod. 

 

 

Český jazyk a literatura 

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem společné části maturitní 

zkoušky. V návaznosti na změně školského zákona a maturitní vyhlášky žáci konají 

tuto zkoušku od školního roku 2020/2021 pouze formou didaktického testu, přičemž 

testy jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením 

úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. 

Požadavky na znalosti a dovednosti žáků, které jsou ověřovány didaktickým testem, 

jsou vymezeny platným katalogem požadavků. Test je vyhodnocován centrálně na 

základě jednotných kritérií hodnocení, která stanoví Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

Didaktický test je tvořen různými typy uzavřených úloh (s jednou správnou odpovědí) 

a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou 

hodnotu, která je uvedena u každé úlohy v testu. Na vyplnění didaktického testu 

z českého jazyka a literatury mají žáci 75 minut. 

V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky, osoby 

vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí (viz výše) mají možnost využít překladový 

slovník. 

 

 

Matematika 

Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického 

testu. Samotná zkouška trvá 120 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají 



čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského 

zařízení. 

 

 

Profilová část 

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

společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 

3 povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové 

zkoušky. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají 

vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením 

podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií 

podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných 

uzpůsobení. 

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. 

 

 

Maturitní zkoušky 2020/2021 

 

Profilová část 

Povinné zkoušky: 

1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 

2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák zvolí cizí jazyk ve 

společné části) 

3. Pěstování lesa – ústní zkouška 

4. Praktická zkouška odborná – praktická zkouška 

 

Povinná volitelná zkouška: 

1. Hospodářská úprava lesa – ústní zkouška 

2. Ochrana lesního prostředí - ústní zkouška 



3. Ekonomika – ústní zkouška 

4. Organizace těžebních činností – ústní zkouška 

 

Žák si vybírá pouze jeden předmět z nabídky povinných volitelných předmětů. 

 

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 

Žák může konat až 2 nepovinné zkoušky. Zkouška probíhá formou ústní zkoušky před 

zkušební komisí z předmětů: Hospodářská úprava lesa, Ekonomika, Ochrana lesního 

prostředí a Organizace těžebních činností. Žák si z těchto předmětů vybírá jiný 

předmět, než který si zvolil jako povinnou profilovou zkoušku. Žák úspěšně vykoná 

profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, 

které jsou její součástí. 

 

 

Profilová zkouška z českého jazyka  

Skládá se z písemné práce a z ústní zkoušky. 

 

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 

slov. Práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci stanoví 

ředitelka školy nejméně 4 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Při konání 

písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  

 

Pro ústní zkoušku stanoví ředitelka školy maturitní seznam minimálně 60 literárních 

děl a stanoví pro žáky také kritéria pro výběr literárních děl. Z maturitního seznamu 

literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Při sestavování vlastního 

seznamu literárních děl vybírá žák minimálně 2 literární díla z české a světové 

literatury do konce 18. století, minimálně 3 literární díla z české a světové literatury 

19. století, minimálně 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století a minimálně 

5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století. V seznamu žáka musí být minimálně 

dvěma literárními díly zastoupena próza, poezie a drama.  

Žák odevzdá svůj seznam literárních děl prostřednictvím svého třídního učitele 

ředitelce školy nejpozději do 31. března 2021 pro jarní zkušební období 2021 



a nejpozději do 30. června 2021 pro podzimní zkušební období 2021. Pokud žák 

seznam v daném termínu neodevzdá, losuje dle výše uvedené vyhlášky u maturitní 

zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým v maturitním seznamu 

literárních děl. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ke 

zkoušce budou připraveny pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů 

literárních děl. 

 

 

Profilová zkouška z cizího jazyka  

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. 

 

Písemná práce  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů 

v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 80 minut včetně času 

na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

Ředitelka školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák při zahájení 

zkoušky zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob 

zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu 

k zadání může být i obrázek, graf.  

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební komisí 

Ředitelka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 

20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební komisí musí být 

monotematické. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů 

vzdělávání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí 

pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke 

vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, a to v minimálním rozsahu 20 % pro 

jazykovou úroveň B1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce pro 



jazyky). (viz https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

ramec-pro-jazyky). 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při 

přípravě na ústní zkoušku má žák možnost použít překladový slovník, vč. odborného 

překladového slovníku. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle 

závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, 

obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní 

zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení 

a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do 

záznamových listů.  

Celkové hodnocení zkušebního předmětu cizí jazyk tvoří ze 40 % hodnocení 

písemné práce a z 60 % hodnocení ústní zkoušky. Přílohou je tabulka 1 – Společné 

referenční úrovně SERRJ. 

 

 

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky


Termíny pro podání přihlášky 

 

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

 

− do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 

− do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Žluticích dne 27.10.2020   Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 

       ředitelka 


