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AKADEMIE – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ 
ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ SVĚTLÁ NAD 

SÁZAVOU 
 

MATURITNÍ ŘÁD 
 

KAPITOLA I 
 

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – zákon č. 561/2004 Sb. ze 
dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., 
č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 
Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., 
č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 
Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 331/2011 
Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., 
č. 333/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., zákonného opatření 
č. 344/2013 Sb., zákonů č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 82/2015 Sb., 
č. 178/2016 Sb., č. 230/2016 Sb., č. 101/2017 Sb. a č. 222/2017 Sb.  

a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou (dále jen vyhláška), ve znění vyhlášky 
č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky 
č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky 
č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky 
č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 232/2018 Sb. 

 

KAPITOLA II - TERMÍNY KONÁNÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ 
A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

1. Maturitní zkoušky (dále jen MZ) se konají v jarním a podzimním zkušebním 
období. 

2. V jarním zkušebním období (dále jen JZO) se MZ konají od 2. května do 
10. června, v podzimním zkušebním období (dále jen PZO) od 1. září do 
20. září. Veškeré termíny, které jsou určené žákům, musí být zveřejněny 
způsobem umožňující dálkový přístup. 

3. V JZO se zkoušky a dílčí zkoušky společné části MZ konané formou 
didaktického testu (dále jen DT) a zkoušky a dílčí zkoušky konané formou 
písemné práce (dále jen PP) konají 2. května – 15. května. PP je možné konat 
již v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.  

Dílčí zkoušky společné části MZ konané formou ústní zkoušky (dále jen ÚZ) 
před zkušební maturitní komisí se konají 16. května – 10. června.  

Konkrétní termíny konání DT a PP určuje MŠMT, tj. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) nejpozději do 1. září konkrétního 
školního roku. Časový rozvrh – jednotné zkušební schéma určí ministerstvo 
nejpozději do 15. ledna příslušného školního roku. 
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4. Zkoušky profilové části MZ se v JZO konají 16. května – 10. června.  Zkoušky 
konané formou písemné zkoušky (dále jen PZ) a formou praktické zkoušky 
(dále jen PRZ) se konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha 
zkoušky vyžaduje, je možné konat PRZ i v dřívějším termínu. 

5. V PZO se DT a PP společné části MZ konají 1. září – 10. září, ÚZ společné 
části se konají 1. září – 20. září. Konkrétní termíny DT a PP určí ministerstvo 
nejpozději do 1. února před konáním MZ, jednotné zkušební schéma určí do 
15. srpna před konáním MZ. 

6. Zkoušky profilové části MZ konané v PZO se konají 1. září – 20. září. 
V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat zkoušku 
i v dřívějším termínu. 

7. Konkrétní termíny konání ÚZ společné části a konkrétní termíny povinných 
a nepovinných zkoušek profilové části MZ stanoví ředitel školy pro JZO 
nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro PZO nejpozději do 25. srpna 
před konáním MZ a zveřejní je způsobem umožňující dálkový přístup. 
Konkrétní termíny stanoví ředitel školy tak, aby se nepřekrývaly s jednotným 
zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků. 

 
KAPITOLA III - PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

 
1. Žák podává k MZ, opravné nebo náhradní MZ přihlášku k MZ (dále jen 

přihláška) řediteli školy, a to nejpozději do 
a. prosince pro JZO, 

b. 25. června pro PZO. 

2. V přihlášce žák uvede 

a. jméno/a a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělání, rodné 
číslo (pokud nebylo uděleno tak datum narození), místo narození, státní 
občanství, 

b. názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části MZ, 

c. názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části MZ, 

d. názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části MZ, 

e. názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části MZ, 

f. označení zkušebního předmětu, který žák bude konat ve společné 
a profilové části MZ v jazyce národnostní menšiny, 

g. zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ do 
kategorie a skupiny uzpůsobení podmínek pro konání společné části MZ 
(blíže ve vyhlášce), 

h. požadavek žáka na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky 
z českého jazyka a literatury (blíže § 20 odst. 4 věty třetí školského 
zákona). 

3. Pokud žák požaduje zařazení k přiznaným uzpůsobeným podmínkám (dále 
jen PUP) pro konání MZ, doloží k přihlášce doporučení školského 
poradenského zařízení. Toto doporučení se založí do školní matriky. 
K přihlášce přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných 
školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého 
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jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn 
požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání. 

4. Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty, 
v přihlášce se uvede rok úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělání. 
Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím 
zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých 
neuspěl nebo které nekonal. 

5. Ředitel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje 
nejpozději do 

a. 15. prosince pro JZO, 

b. 30. června pro PZO. 

6. Změny v údajích žáka oznamuje ředitel školy Centru neprodleně. 

7. Žák, který byl přijat do posledního ročníku školy po podání přihlášek, podává 
přihlášku pro následující PZO, který se pak považuje za řádný termín. 

8. Žák obdrží výpis z přihlášky informačního systému Centra potvrzený ředitelem 
školy nejpozději do 5 dnů od předání údajů centru a podpisem stvrdí 
správnost údajů v něm obsažených. 

 
KAPITOLA IV - SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
Článek I - Zkouška z českého jazyka a literatury 

1. DT ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura (dále jen ČJL) trvá 
75 minut. 

2. PP ze zkušebního předmětu ČJL trvá 110 minut. 

3. Zadání PP obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text a způsob 
zpracování. Pro každý termín je 6 zadání PP, z nichž si žák jedno zadání zvolí 
a do záznamového archu napíše jeho číslo a název. Pokud žák v průběhu 
zkoušky změní volbu zadání, zaznamená změnu do záznamového archu.  

4. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost 
prodlužuje doba konání DT z ČJL o 30 minut a PP z ČJL o 45 minut. Při 
konání DT má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce 
překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

5. ÚZ ze zkušebního předmětu ČJL trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ÚZ trvá 
20 minut. 

a. Pro ÚZ společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků 
stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se 
maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl.  

b. Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr 
zadání ÚZ společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních 
děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro JZO 
a do 30. června pro PZO. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní 
seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů (dále jen 
PL) ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. 
Ředitel školy zajistí PL pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů 
literárních děl. 
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c. PL je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého 
textu a vymezením struktury ústní zkoušky. Ředitel školy může využít 
vytvořené listy z nabídky Centra. 

d. Pro ÚZ společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo 
PL. V jednom dni nelze losovat dvakrát PL ke stejnému literárnímu dílu; 
v takovém případě žák losuje znovu. 
 

Článek II - Zkouška z cizího jazyka 

1. Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk (dále jen CJ) lze konat z  

a. anglického jazyka (dále jen AJ),  

b. francouzského jazyka (dále jen FJ),  

c. německého jazyka (dále jen NJ),  

d. španělského jazyka (dále jen ŠJ),  

e. ruského jazyka (dále jen RJ).  

2. DT ze zkušebního předmětu CJ trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová 
část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti 
a dovednosti.  

3. PP ze zkušebního předmětu CJ trvá 60 minut.  

4. ÚZ společné části ze zkušebního předmětu CJ trvá nejdéle 15 minut. Příprava 
k ÚZ trvá 20 minut.  

a. Pro ÚZ společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list (dále jen 
PL), jehož číslo si vylosuje. PL je zpracován ve dvou vyhotoveních; 
jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.  

b. Každý PL obsahuje v jedinečné kombinaci podle rozhodnutí ředitele 
školy buď tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební 
úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha“) podle 
předlohy stanovené Centrem, nebo čtyři zkušební úlohy zpracované 
Centrem. Listinnou podobu příslušného PL zhotoví škola 
prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh 
zpracovaných Centrem a případně též z jedné školní zkušební úlohy. 
S obsahem školních zkušebních úloh jsou před zahájením ÚZ 
seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé. Témata pro 6 zpracování 
školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům 
nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška 
koná. Témata jsou platná pro JZO a PZO následující po jejich 
zveřejnění.  

c. Předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh zpřístupní Centrum 
řediteli školy a hodnotitelům prostřednictvím informačního systému 
Centra nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní 
zkouška koná. Sadu zkušebních úloh zpracovaných Centrem zpřístupní 
Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra 
nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky ve škole.  

d. Pro ÚZ společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo 
PL. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů. 
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Článek III - Zkouška z matematiky 

DT z matematiky trvá 120 minut.  

 
KAPITOLA IV - ORGANIZACE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
1. Centrum doručí příslušnou zkušební dokumentaci do zkušebního místa 

v bezpečnostních schránkách nejpozději poslední pracovní den, který 
předchází zahájení DT a PP. 

2. Bezpečnostní schránka obsahuje taktéž - prezenční listinu žáků, protokol 
o průběhu zkoušky v učebně, pokyny pro zadavatele, bezpečnostní obálky pro 
vyplněné záznamové archy a prezenční listinu žáků, další pomocné materiály.  

3. Ředitel školy převezme bezpečnostní schránku pro zkušební místo od osoby 
pověřené Centrem a zkontroluje její neporušenost. Oba převzetí potvrdí 
záznamem o předání.  

4. V den konání příslušné zkoušky ředitel školy za přítomnosti komisaře otevře 
bezpečnostní schránku a vyjme z ní zkušební dokumentaci pro příslušný 
zkušební předmět a učebnu. Ředitel školy předá zkušební dokumentaci 
zadavateli za přítomnosti komisaře, a to nejdříve 20 minut před zahájením 
příslušné zkoušky.  

5. Zadavatel v učebně rozpečetí zkušební dokumentace.  

6. Zadavatel rozdá zadání zkoušky a záznamové archy, případně další části 
zkušební dokumentace určené žákům, a ve stanoveném čase podle 
jednotného zkušebního schématu zahájí zkoušku. Každý žák sedí 
v samostatné lavici. V jedné učebně může být nejvýše 17 žáků, v případě 
žáků s PUP pro konání maturitní zkoušky nejvýše 14 žáků. 

7. Zadavatel vybere bezprostředně po ukončení zkoušky od žáků vyplněné 
záznamové archy DT nebo PP spolu s prezenční listinou, překontroluje jejich 
úplnost, uloží záznamové archy a prezenční listinu do bezpečnostní obálky 
a o uložení provede záznam do protokolu o průběhu MZ v učebně. 
Bezpečnostní obálku neprodleně předá komisaři. Komisař i zadavatel potvrdí 
předání bezpečnostní obálky v záznamu o předání.  

8. Komisař bezodkladně převede záznamové archy a prezenční listiny do 
elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle 
do Centra; poté komisař předá záznamové archy a prezenční listiny řediteli 
školy, oba předání potvrdí v záznamu o předání.  

9. Záznamové archy se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem 
o archivnictví a spisové službě. Skartační lhůta činí 5 let. 

 
KAPITOLA VI - PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
1. Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, 
jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu 
činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky 
může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího 
programu. 
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2. Pro jiné formy vzdělávání než denní je pro stanovení nejnižšího počtu 
vyučovacích hodin po dobu vzdělávání rozhodující vzdělávací obsah uvedený 
ve školním vzdělávacím programu, který odpovídá denní formě vzdělávání. 

 
Článek I - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

1. Zadání maturitní práce obsahuje  

a. téma maturitní práce,  

b. termín odevzdání maturitní práce a délku obhajoby maturitní práce před 
zkušební maturitní komisí,  

c. způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce,  

d. kritéria hodnocení maturitní práce,  

e. požadavek na počet vyhotovení maturitní práce a  

f. určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že 
maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně.  

2. Zadání maturitní práce určí ředitel školy s dostatečným časovým předstihem 
s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději 
však 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce. Žák má na 
vypracování maturitní práce lhůtu nejméně jeden měsíc. Pokud je určeno více 
než jedno téma, žák si téma maturitní práce zvolí v termínu stanoveném 
ředitelem školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si 
jedno téma z nabídky určené ředitelem školy. Maturitní práci může 
zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto případě jsou žáci 
hodnoceni jednotlivě. 

3. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku 
a náhradní zkoušku.  

4. Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí 
vedoucího maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby 
maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce. Vedoucím a oponentem 
maturitní práce může být i fyzická osoba, která není  

5. v základním pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost 
školy (dále jen škola) a která působí nebo působila v oblasti související 
s tématem maturitní práce.  

6. Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek 
maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní 
komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.  

7. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní 
práce trvá nejdéle 30 minut nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut; délku trvání 
obhajoby maturitní práce stanoví ředitel školy.  

8. Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu, omluví se písemně 
řediteli školy nejpozději  

9. v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu 
žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák 
maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné 
omluvy, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.  
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Článek II - Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

1. Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 
témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní 
zkoušku.  

2. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma 
vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Pokud to vyžaduje charakter 
zkoušky, může ředitel školy stanovit prodloužení trvání přípravy k ústní 
zkoušce, nejdéle však na 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

3. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.  

 

Článek III - Písemná zkouška 

1. Ředitel školy stanoví témata a zkušební úlohy písemné zkoušky a způsob 
jejího konání. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma 
zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák do zahájení 
písemné zkoušky téma nezvolí, vylosuje si jedno téma ze stanovené nabídky 
témat. 

2. Délku konání písemné zkoušky stanoví ředitel školy, nejdéle však písemná 
zkouška trvá 300 minut.  

 

Článek IV - Praktická zkouška 

1. Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel školy.  

2. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, pokud není dále stanoveno jinak.  

3. V oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění se praktická zkouška koná 
2 až 4 týdny,  

4. v konzervatoři nejdéle 3 dny.  

5. V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut.  

6. Praktická zkouška může mít podobu veřejného vystoupení.  

7. Praktická zkouška může být konána individuálně nebo společně více žáky; 
žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě. 

 

Článek IV - Kombinace forem 

Ředitel školy může stanovit pro konání zkoušky kombinaci dvou nebo více forem. 

 
KAPITOLA 7 - ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MZ PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM 

UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MZ 

 
1. Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek (dále jen PUP) pro konání 

maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení 
kategorie a skupiny (podle přílohy č. 2 k vyhlášce Doporučení je platné nejdéle 
2 roky od data vydání.  

2. Žák s PUP pro konání MZ koná MZ za podmínek odpovídajících jeho 
znevýhodnění. Uzpůsobení pracovních listů pro žáky s PUP pro konání MZ 
zajistí škola. Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části MZ se 
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přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové 
části MZ. 

3. Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou. Doporučení 
obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle 
druhu znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání MZ, dále výčet 
kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, 
tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení.  

4. Podmínky pro konání MZ se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá, 
že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. 
V případech, kdy znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením 
podmínek pro konání MZ se specifickými poruchami učení zařazených do 
kategorie a skupiny SPUO-1 trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane 
v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí 
podmínky pro konání MZ ředitel školy v dohodě s daným školským 
poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení MZ pro žáky 
se znevýhodněním.  

5. Žáci s PUP pro konání MZ mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo 
na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy 
testových materiálů, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, 
tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci, u žáků 
zařazených do skupiny 2 a 3 a přepis řešení zkoušek do záznamových archů. 
Podrobnější vymezení těchto služeb je uvedeno v příloze k vyhlášce.  

6. Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s PUP pro konání MZ a zákonného 
zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání 
zkoušek podle přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději jeden měsíc před 
konáním první zkoušky nebo části zkoušky MZ. Ředitel školy informuje 
v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře 
a zadavatele o podmínkách konání MZ žáka s PUP.  

7. Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím 
projednání jeho přidělení s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem. 

 
KAPITOLA 8 - ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MZ PRO ŽÁKY S VYUČOVACÍM JAZYKEM 

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 
 

1. Zkouška z jazyka národnostní menšiny se koná způsobem uvedeným ve 
vyhlášce. 

2. Žák školy nebo třídy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, který skládá 
zkoušky společné nebo profilové části MZ v jazyce národnostní menšiny, 
uvede tuto skutečnost v přihlášce.  

3. Žák může volit jazyk pro každou zkoušku maturitní zkoušky. 

 

KAPITOLA 9 - HODNOCENÍ ZKOUŠEK 
 

Článek I - Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 

1. Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné 
části MZ a kritéria celkového hodnocení MZ způsobem umožňujícím dálkový 
přístup do 31. března roku, v němž se MZ koná. 
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2. DT je vyhodnocován Centrem. Výsledky DT zpřístupní Centrum řediteli školy 
prostřednictvím informačního systému Centra v JZO nejpozději do 15. května, 
v PZO nejpozději do 10. září. Nejpozději následující pracovní den po převzetí 
výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V JZO ředitel školy zpřístupní 
žákům výsledky formou výpisu výsledků DT. Výpis, opatřený faksimile podpisu 
ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím informačního systému 
Centra pro každého žáka, který konal DT.  

3. PP obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru 
prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených 
Centrem. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v JZO nejpozději poslední 
pracovní den před začátkem konání ÚZ společné části příslušného žáka, 
nejpozději však do 29. května, a v PZO do 3 pracovních dnů od shromáždění 
hodnocení všech písemných prací žáků příslušné třídy do 10 pracovních dnů 
od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Pro 
JZO předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra 
konkrétní termíny konání ÚZ společné části příslušného žáka z ČJL a z CJ do 
30. dubna.  

4. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky PP žákům. Termíny 
zahájení ÚZ v příslušných třídách sdělí ředitel školy Centru prostřednictvím 
jeho informačního systému do zahájení PP.  

5. Hodnocení žáka z ÚZ společné části ze zkušebních předmětů ČJL a CJ 
navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném 
zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ÚZ společné části 
do protokolu. Výsledné hodnocení ÚZ společné části založené na shodě obou 
hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební 
maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je 
veřejně žákovi. Data o výsledném hodnocení ÚZ společné části odešle ředitel 
školy do Centra prostřednictvím informačního systému Centra. 

6. Hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích zkoušek společné části uvede 
Centrum v testových sešitech DT a v zadáních PP pro danou zkoušku.  

7. Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň 
hranice úspěšnosti.  

8. Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud 
úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného 
zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního předmětu se 
stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek; 
v případě zkušebního předmětu CJ se započítává hodnocení DT jednou 
polovinou a hodnocení PP a ÚZ vždy jednou čtvrtinou. V případě zkušebního 
předmětu ČJL se započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem.  

9. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí 
zkoušku.  

10. Hodnocení povinných zkoušek společné části na základě dosažených 
výsledků převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu  

a. 1 – výborný,  

b. 2 – chvalitebný,  

c. 3 – dobrý,  

d. 4 – dostatečný,  
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e. 5 – nedostatečný.  

11. Hodnocení nepovinných zkoušek společné části na základě dosažených 
výsledků převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:  

a. uspěl,  

b. neuspěl.  

12. Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech 
u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 

 
Článek II - Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

1. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé 
zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek 
navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje 
zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení 
na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.  

2. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou 
hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední 
v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.  

3. Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud 
úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  

4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační 
stupnice  

a. 1 – výborný,  

b. 2 – chvalitebný,  

c. 3 – dobrý,  

d. 4 – dostatečný,  

e. 5 – nedostatečný.  

5. Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech 
u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.  

6. Hodnocení zkoušek s výjimkou PP a PRZ oznámí žákovi předseda zkušební 
maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část 
konal. Hodnocení PP a PRZ oznámí žákovi předseda zkušební maturitní 
komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se PP 
a PRZ konají před ÚZ, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise 
jejich hodnocení nejpozději v době konání ÚZ.  

7. Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 
uvedeným v odstavci 4. V případě, že se zkouška skládá z více částí 
konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, 
opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.  

8. Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje 
se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. 
V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou 
zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní komise povolit 
žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního 
období.  
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9. Výsledky zkoušek profilové části MZ předá ředitel školy Centru 
prostřednictvím informačního systému Centra bezprostředně po ukončení 
zkoušek ve škole. 

 

Článek III - Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení 

1. Centrum v JZO nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků MZ 
za jednotlivou třídu a v PZO nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění 
výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím 
informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu 
vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části MZ, vysvědčení o MZ. 
Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na 
tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání. 

2. Celkové hodnocení MZ se provádí podle výsledků povinných zkoušek 
společné a profilové části podle stupnice  

a. prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné 
zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň 
prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek není 
vyšší než 1,50, 

b. prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen 
stupněm 5 – nedostatečný,  

c. neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen 
stupněm 5 – nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.  

3. V případě, že žák nekonal společnou část, provede se celkové hodnocení 
pouze za profilovou část.  

 
KAPITOLA 10 - PROTOKOLY MATURITNÍ ZKOUŠKY A DALŠÍ DOKUMENTY 

 
1. Protokoly jsou součástí povinné dokumentace MZ; vyhotovují a předávají se 

mezi školou nebo komisařem a Centrem prostřednictvím informačního 
systému Centra. Tiskopisy protokolů a záznamů zpřístupní Centrum 
prostřednictvím informačního systému Centra před zahájením zkoušek 
maturitní zkoušky, nejpozději do 1. dubna příslušného školního roku, pokud 
není dále stanoveno jinak.  

2. Protokoly se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví 
a spisové službě. Skartační lhůta činí 5 – 45 let. Lhůty jsou stanoveny 
vyhláškou. 

   Seznam protokolů: 

 Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně 
 Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě 
 Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka 
 Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky 

  žáka 
 Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části 

  maturitní zkoušky 
 Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka 
 Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace 
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KAPITOLA 11 - OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY 
 

1. Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky žák koná z těch zkušebních 
předmětů, které uvedl v přihlášce k MZ v řádném termínu.  

2. K opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se žák musí znovu přihlásit. 

3. Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky se konají v náhradních termínech. 

 
KAPITOLA 12 - ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE 

 
1. Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou 

předseda, místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře.  
2. Dalšími členy jsou  

a. zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu,  

b. přísedící,  

c. vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny Umění 
a užité umění a v konzervatoři s kódovým označením kategorie 
dosaženého vzdělání M.  

3. U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel 
funkci zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího.  

4. V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce 
a její obhajoby, jsou dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent 
maturitní práce.  

5. Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy  

a. pro JZO do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška 
koná,  

b. pro PZO do 30. června předcházejícího školnímu roku, v němž se 
maturitní zkouška koná. Místopředsedou zkušební maturitní komise je 
jmenován pedagogický pracovník školy s nejméně pětiletou 
pedagogickou praxí. 

6. Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná. 
Obě funkce jsou zároveň slučitelné s funkcí vedoucího maturitní práce 
a oponenta maturitní práce.  

7. hodnocení žáka při zkoušce podle nehlasuje ten člen zkušební maturitní 
komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání 
zkoušky.  

8. Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí 
maturitní práce. Hodnocení písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní 
zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející nebo hodnotitel.  

9. V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při 
maturitní zkoušce jej zastupuje místopředseda.  

10. V případě, že člen zkušební maturitní komise nemůže vykonávat svou funkci 
nebo se k výkonu své funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, 
neprodleně po zjištění dané skutečnosti do této funkce jinou osobu splňující 
předpoklady pro výkon dané funkce.  
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11. Žák koná zkoušky profilové části MZ a ÚZ společné části MZ před jednou 
zkušební maturitní komisí. 

 
KAPITOLA 13 - VYMEZENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNŮ A OSOB 

ZABEZPEČUJÍCÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Vymezení dalších činností orgánů a osob zabezpečujících maturitní zkoušky 
je stanoveno vyhláškou, jedná se o 

 Centrum 

 Ředitel školy 

 Komisař 

 Zadavatel 

 Hodnotitel 

Dále předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele, 
osvědčení a termíny jmenování. 

 
KAPITOLA 14 - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 
Vymezení této kapitoly je blíže stanovené vyhláškou. Ta obsahuje především 
informací veřejně nepřístupné, je to ta část zadání zkoušky, která je označena 
textem „Veřejně nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona 
č. 561/2004 Sb.“ a řešení bezpečnostního a organizačního incidentu.  

 
KAPITOLA 15 - VEDENÍ ŠKOLY DÁLE NAŘIZUJE NÁSLEDUJÍCÍ POVINNOSTI 

 
Článek I - Třídní učitel 

1. Vede předepsanou dokumentaci MZ, připraví do 31. března návrh na 
jmenování členů komise, časový harmonogram zkoušení a po uzavření 
ročníku stanoví pořadí žáků při zkoušce. 

2. Zkompletuje maturitní témata jednotlivých předmětů, která mu byla předána 
předsedou metodických komisí příslušných předmětů, v jednotné úpravě 
a dvakrát je nechá svázat, a to nejpozději do 30. dubna daného školního roku. 

3. termínu a průběhu zkoušky informuje předsedu maturitní komise 
a s předstihem, minimálně 2 měsíce před konáním ÚMZ, mu předá veškeré 
potřebné materiály. 

4. Třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář 
přihlášky mohou žáci obdržet již s předvyplněnými údaji nebo v „bianco“ verzi. 

5. Nejpozději 20. prosince obdrží žáci od třídního učitele výpis z přihlášky. Každý 
žák má povinnost  v souladu s vyhláškou podpisem stvrdit údaje obsažené ve 
výpisu. Případné nesrovnalosti žák ihned nahlásí třídnímu učiteli, který ihned 
informuje ředitele školy.  

6. Zajistí přípravu maturitní místnosti pro ústní část zkoušek a připraví sady čísel 
pro losování maturitních témat; zajistí orazítkované papíry a tužky pro přípravu 
studentů na tzv. potítku. Dále do učebny zajistí velký státní znak nebo státní 
vlajku, digitální hodiny (vyzvedne u zástupce ředitele pro teoretické 
vyučování). Ve spolupráci s třídními učiteli tříd 3. ročníků umožní náslech 
jejich žákům tak, aby oni svým počtem nenarušovali průběh ÚZ. 



14 
 

7. V průběhu zkoušek připravuje průběžně podklady pro tisk maturitních 
vysvědčení. 

8. Připravuje (při společném předání více třídám se podílí) a organizuje 
slavnostního předání maturitních vysvědčení a účastní se ho. Ve spolupráci 
s hlavním učitelem teoretického vyučování zajistí upomínkové předměty školy 
pro všechny úspěšné maturanty v JZO. 

 
Článek II - Hodnotitel - zkoušející 

1. Na počátku maturitního ročníku (a to do konce září) předá maturitní třídě 
opakovací okruhy svého předmětu, které zahrnou rozsah zkoušeného učiva. 

2. Připraví návrh maturitních témat svého předmětu v jednotné úpravě, nechá je 
schválit v příslušné metodické komisi do 31. března; předseda metodické 
komise je dá poté podepsat řediteli školy a nejpozději do 15. dubna je předá 
v počtu pěti exemplářů třídnímu učiteli. Formulace témat musí být jasná 
a stručná, aby ji bylo možno zapsat do maturitního protokolu. Maturitní témata 
musí být monotematická a jejich počet je v rozsahu 20 – 30 témat. Jednotlivá 
témata se musí shodovat s obsahem opakovacích okruhů, které byly předány 
žákům k dispozici na počátku maturitního ročníku. Podtémata nejsou součástí 
schvalovaného znění témat. 

3. Témata odborného bloku jsou výsledkem práce celé komise. Za konečnou 
verzi odpovídá předseda metodické komise odborných předmětů. 

4. Všichni zkoušející českého jazyka a literatury vypracují pro daný školní rok 
školní seznam literárních děl pro ÚZ společné MZ z ČJL a projednají 
v metodické komisi humanitních předmětů v srpnu před konkrétním školním 
rokem, kdy se bude MZ konat, následně předají řediteli školy a po jeho 
schválení ke dni 30. září předají maturujícím ročníkům. 

5. Hodnotitel PP nebo PRZ, která má písemnou podobu, profilové MZ zajistí 
vyhodnocení MZ v co nejkratším termínu a ihned předá výsledky řediteli školy. 

 

Článek 3: Vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny umění  
a užité umění 

(tj. hlavní výtvarník školy a vedoucí učitel praktického vyučování) 

1. Navrhne řediteli školy způsob konání zkoušky z profilového předmětu 
studovaných oborů, a to výběrem mezi maturitní prací a její obhajobou před 
zkušební maturitní komisí (dle jen maturitní práce s obhajobou) a praktickou 
zkouškou. 

2. Zajistí vypracování zadání 3. předmětu profilové části MZ v písemném 
vyhotovení a předá řediteli školy nejpozději 2 měsíce před plánovaným 
termínem začátku zkoušky z tohoto předmětu. 

3. Zajistí předání zadání v písemném vyhotovení, které je schválené ředitelem 
školy, třídnímu učiteli a jednotlivým žákům nebo celé třídě či skupině stejného 
oboru ve stanoveném termínu. Zadání musí být stručné a výstižné, aby bylo 
možné jej vepsat do maturitního protokolu. Konkrétní zadání předá příslušným 
žákům společně s podrobnými požadavky. 
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4. Ve spolupráci s ředitelem školy a třídním učitelem navrhne termín a konkrétní 
rozpis konání obhajoby maturitní práce před zkušební komisí nebo praktické 
zkoušky. 

5. Účastní se obhajoby maturitní práce před zkušební komisí nebo praktické 
zkoušky jako místopředseda a zajistí ve spolupráci s třídním učitelem 
hodnotitele (nejčastěji vyučující předmětů navrhování a praktická cvičení; 
odborného výcviku, výtvarné přípravy nebo technologické dokumentace) 
u této MZ. 

6. Účastní se slavnostního předání maturitních vysvědčení. 

 
Článek IV - Ředitel školy 

1. Stanoví termíny profilové části včetně posloupnosti tříd. 

2. Zajistí kontakt s předsedou maturitní komise, který je jmenován krajským 
úřadem, a jmenuje členy zkušební komise z řad pracovníků školy včetně 
vedoucího maturitní práce a oponenta nebo zkoušejících či hodnotitelů 
u praktické zkoušky. 

3. Jmenuje zadavatele písemných prací nejpozději 1 měsíc před termínem 
konání příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního 
schématu. 

4. Schvaluje k 30. září seznam četby pro společnou část MZ z ČJL. Zajistí PL 
pro společnou část MZ z ČJL. Schvaluje a eviduje seznamy děl k MZ z ČJL, 
a to do 31. března příslušného školního roku. 

5. Účastní se ústní části společné a profilové MZ jako místopředseda (pokud za 
sebe neurčí jiného pracovníka školy do funkce místopředsedy).  

6. Zve hosty na slavnostní předání maturitních vysvědčení a sám se tohoto 
předání účastní, pokud mu to umožní pracovní náplň. 

7. Stanoví nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové MZ včetně formy, 
témat a termínů i rozsah a náplň praktické zkoušky nebo maturitní práce a její 
obhajobu před zkušební maturitní komisí podle rámcového a školního 
vzdělávacího programu. Skladba i forma zkoušek profilové části MZ musí 
vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech 
profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním 
první zkoušky profilové části MZ. 

8. Ředitel školy zajistí zápis údajů z přihlášek k MZ do Centra. 

9. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky DT a PP žákům, které 
obdržel prostřednictvím informačního systému Centra.  

 
Článek V - Členové zkušební komise 

1. Účastní se MZ podle rozpisu připraveného třídním učitelem, ke zkoušení 
svého předmětu nastupují s dostatečným předstihem a ve vhodném oděvu 
respektujícím závažnost zkoušky. 

2. Zkoušející navrhuje známku svého předmětu v profilové části MZ a hlasují o ní 
všichni členové zkušební komise daného předmětu (zkoušející, přísedící, 
předseda, místopředseda a třídní učitel), v případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. 
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3. Všichni členové komise se sejdou vždy po skončení zkušebního bloku v plném 
počtu a stanoví známky. Ze závěrečné porady může člena komise uvolnit 
pouze ředitel školy. 

 
Článek VI - Kancelář školy 

1. Zajistí tisk maturitních vysvědčení (ve spolupráci s IT pracovníkem školy) 
a obaly na maturitní vysvědčení. Dále zajistí dárky pro žáky, kteří maturovali 
s vyznamenáním. 

2. Při předávání maturitních vysvědčení zajistí asistentka ředitele školy podpis 
maturitního protokolu o předání vysvědčení. 

 

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2018 
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Příloha č. 1: 

Podoba profilové zkoušky 

Třída 1. předmět 2. předmět 3. předmět 

Gymnázium 

79-41-K/41 

(Třídy G) 

ČJL, AJ/NJ/FJ, Ma, ZSV, 
Fy, Che, Bi, Ze, Dě, 
IKT, HV, VV – ústní 
zkouška (15 min. 
příprava, 15 min. 
zkoušení) 

→ → 

Výtvarné obory 

82-41(2)-M/xx 

(třídy V) 

Dějiny výtvarné kultury 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Technologie 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Kombinace forem: 

- Praktická zkouška  

(2 týdny) 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Součástí je portfolio – 
vizualizace, návrhy, 
fotografie, 
technologický a 
výtvarný postup; 
výsledná práce 

Uměleckořemeslné 
obory 

82-51-L(0)/xx 

(Třídy S) 

Dějiny výtvarné kultury 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Technologie 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Kombinace forem: 

- Praktická zkouška  

(2 týdny) 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Součástí je portfolio – 
vizualizace, návrhy, 
fotografie, 
technologický a 
výtvarný postup; 
výsledná práce 

Sociální obory – 
sociální činnost 

75-41-M/01 

(Třídy E) 

Sociální péče 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Sociální 
zabezpečení 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Písemná práce v rozsahu 
240 minut. 

Sociální obory – 
pečovatelská 
činnost 

75-41-M/01 

(Třídy E) 

Sociální péče 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Pečovatelství 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Kombinace forem: 

- Písemná práce v rozsahu 
60 minut. 

- Praktická zkouška 
(předvedení dle 
zadání) 

45 minut příprava 

30-60 minut realizace 

Podnikání 

64-41-L/51 

(Třídy P) 

Odborné ekonomické 
předměty 

- Ústní zkouška:  

Účetnictví 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

Písemná práce  

v rozsahu 300 minut. 

2 zadání, v den zkoušky se 



18 
 

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

15 min zkoušení losuje 

Dálkové studium 

64-41-L/51 

(Pohřebnictví, třídy 
DS) 

Technický provoz 
pohřebnictví 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Ekonomika 

- Ústní zkouška:  

15 min. příprava,  

15 min zkoušení 

Praktická zkouška: 

U každého 5 zadání, v den 
zkoušky se losuje 

- vyhotovení smutečního 
parte – 60 minut 

- smuteční proslov 
k pozůstalým – 
písemná příprava 
proslovu – 60 minut, 
příprava před 
přednesem 5 minut, 
ústní proslov max. 5 
minut 

  

 

 

 

 

 

 


