Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021
Pokyn ředitele k organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21 V souladu s právními předpisy (zákon 561/2004 Sb., vyhláška
MŠMT č. 177/2009 Sb. v platném znění) stanovuji podmínky pro průběh maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21.

Maturitní zkouška má část společnou a profilovou.
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. Povinně každý
maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi
didaktickým testem z cizího jazyka nebo didaktickým testem z matematiky. V rámci nepovinných
zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z
matematiky rozšiřující, maximálně však 2 předměty.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve
společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2-3
povinných zkoušek – dle tabulky nabízených předmětů – viz níže. Dále může žák konat až 2
nepovinné zkoušky – dle tabulky nabízených předmětů.
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.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího
slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu
zadání. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně
před zahájením zkoušky.
Ředitel školy určil maturitní seznam literárních děl a stanovil kritéria pro sestavení vlastního seznamu
literárních děl žákem. Viz - https://www.akademie-svetla.cz/files/notice/1516/seznam-maturitnicetby-dobihajici.pdf.
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 80 minut včetně času na volbu zadání. Při
konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Ředitel školy stanoví 3 zadání, která
se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
1. prosinec 2020 je nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky řediteli
školy.
31. 3. 2021 je nejzazší termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka
Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky školního roku 2020/2021 – viz https://www.akademie-svetla.cz/sekce/833-studijni-materialy

Ředitel školy stanovil ve školním roce 2020/2021 dle (3) § 79 školského zákona tuto nabídku
povinných a nepovinných zkoušek profilové části:
Třída/obor/zaměření
Gymnázium všeobecné
79-41-K/41 (Třídy G)

1. předmět
AJ, NJ, RJ, Ma, ZSV, Fy,
Che, Bi, Ze, Dě, IKT, HV,
VV – ústní zkouška
Gymnázium jazykové
AJ, NJ, RJ, Ma, ZSV, Fy,
79-41-K/41 (Třídy G)
Che, Bi, Ze, Dě, IKT, HV,
VV – ústní zkouška
Gymnázium pedagogické
AJ, NJ, RJ, Ma, ZSV, Fy,
79-41-K/41 (Třídy G)
Che, Bi, Ze, Dě, IKT, HV,
VV, PedPs – ústní zk.
Výtvarné obory 82-41(2)- Dějiny výtvarné kultury
M/xx (třídy V)
- ústní zkouška

2. předmět
3. předmět
AJ, NJ, RJ, Ma, ZSV, Fy, žák volí 2 předměty,
Che, Bi, Ze, Dě, IKT, HV, jazyk ze společné části
se nemůže opakovat
VV – ústní zkouška
AJ, NJ, RJ, Ma, ZSV, Fy, žák volí 2 předměty,
Che, Bi, Ze, Dě, IKT, HV, jazyk ze společné části
se nemůže opakovat
VV – ústní zkouška
AJ, NJ, RJ, Ma, ZSV, Fy, žák volí 2 předměty,
Che, Bi, Ze, Dě, IKT, HV, jazyk ze společné části
se nemůže opakovat
VV, PedPs – ústní zk.
Technologie - ústní Praktická zkouška –
zkouška
kombinace forem: pr. zkouška a ústní
zkouška (obhajoba)
Uměleckořemeslné obory Dějiny výtvarné kultury Technologie - ústní Praktická zkouška –
82-51-L(0)/xx (Třídy S)
- ústní zkouška
zkouška
kombinace forem: pr. zkouška a ústní
zkouška (obhajoba)
Sociální obory – sociálně
Sociální péče - ústní Sociální zabezpečení - Praktická zkouška –
správní činnost 75-41zkouška
ústní zkouška
písemná
zkouška
M/01 (Třídy E)
zpracovaná na PC
Sociální obory –
Sociální péče - ústní Pečovatelství - ústní Praktická zkouška –
pečovatelská činnost 75zkouška
zkouška
kombinace forem: 41-M/01 (Třídy E)
písemná zkouška a
praktická zkouška
Podnikání 64-41-L/51
Odborné ekonomické
Účetnictví
ústní Praktická zkouška –
(Třídy P)
předměty - ústní
zkouška
písemná zkouška
zkouška
Dálkové studium 64-41-L/51 Technický provoz
Ekonomika - ústní
Praktická zkouška (Pohřebnictví, třídy DS)
pohřebnictví - ústní
zkouška
kombinace forem: zkouška
písemná zkouška a
ústní zkouška
Dálkové studium 64-41-L/51 Sociální péče - ústní Sociální politika a
Praktická zkouška –
(Sociálně správní činnost, zkouška
zabezpečení - ústní
písemná
zkouška
třídy DS)
zkouška
zpracovaná na PC

