
Maturitní zkoušky v Gymnáziu Blovice ve školním roce 2020/2021 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 
Sb., došlo k poměrně velkým změnám v podmínkách pro ukončování studia. K dalším 
změnám došlo na základě nově vydaného opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-3. 

Maturitní zkoušku tvoří i nadále dvě části: společná a profilová. Rozdíl oproti dřívějšímu 
období je ten, že ve společné části maturant skládá pouze 2 didaktické testy (v režii 
CERMATu), písemná práce (dosud zahrnutá do společné části) přechází do části profilové, 
avšak ve školním roce 2020/2021 se písemná práce nekoná. 

Společná část maturitní zkoušky  
 
2 povinné zkoušky  
 
český jazyk a literatura (didaktický test v rozsahu 85 minut) 
cizí jazyk z nabídky anglický, německý, francouzský, ruský (didaktický test v rozsahu 110 
minut) 
nebo matematika (didaktický test v rozsahu 135 minut) 
 
2 – 3 nepovinné zkoušky, které si žák může, ale nemusí zvolit: cizí jazyk, matematika, příp. 
matematika rozšiřující (rozsah 150 minut)  

Při výběru cizího jazyka (u povinných i nepovinných zkoušek) nehraje roli jeho hodinová 
dotace při studiu. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který během studia na své 
škole nenavštěvoval. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. 
 
Hodnocení zkoušek společné části: uspěl/a, neuspěl/a. 
 

Profilová část maturitní zkoušky  

povinné zkoušky 

český jazyk a literatura ( ústní zkouška v rozsahu 15 min.) 
cizí jazyk, je – li volen ve společné části ( ústní zkouška v rozsahu 15 min.)  
a další 2 předměty z nabídky (viz níže) 
 
Oproti původnímu znění (viz výše) dochází u povinných ústních zkoušek z českého 
jazyka a literatury a z cizího jazyka k výrazné změně: tyto ústní zkoušky žák vykonává 
dobrovolně, nikoli povinně.  

Pokud se žák rozhodne, že ústní zkoušky z jazyků konat chce, musí se k jejich konání 
přihlásit ředitelce školy, a to do 30. dubna 2021. Pokud by žák chtěl zkoušku z cizího 
jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky (úroveň B2 
podle SERR), musí ředitelce sdělit, že zkoušku z CJ chce konat a zároveň do 30. 4. 2021 
požádat o její nahrazení. 

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se ve školním 
roce 2020/2021 z rozhodnutí MŠMT nekonají. 
 
 



 

Nabídka předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky 

anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, 
dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika 

a dále až 2 nepovinné zkoušky, které si žák může, ale nemusí zvolit (výběr z nabídky – viz 
výše) 

Další povinnou částí profilové části MZ je maturitní práce 
Žák si zvolí téma maturitní práce z předmětů vyučovaných ve škole. Zkouška z třetího 
předmětu profilové části maturitní zkoušky se bude konat formou maturitní práce a její 
obhajobou před zkušební maturitní komisí. Obhajoba práce trvá maximálně 20 minut 
(příprava na obhajobu 5 minut, vlastní obhajoba práce žákem 10 minut, dotazy komise 5 
minut). Žák se může k maturitní zkoušce ze třetího předmětu přihlásit pouze tehdy, když 
absolvoval příslušný předmět. 

Podmínky: 

1. Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden z 
předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka. 
2. V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného předmětu, ze kterého 
skládal zkoušku v části společné MZ. Výjimku tvoří matematika, jejíž obsah je ve společné a 
profilové části odlišný. 
3. Zkoušku z hudební, výtvarné nebo tělesné výchovy lze v profilové části skládat pouze jako 
předmět nepovinný. 

Termíny  zkoušek 

Didaktické testy společné části se budou konat ve dnech 24. května (matematika, anglický 
jazyk), 25. května (český jazyk a literatura) a 26. května (matematika rozšiřující). 

Zkoušky profilové části  (tj. ústní zkoušky, písemné práce z jazyků  a obhajoby maturitních 
prací) se budou konat v týdnu od 7. června 2021. Konkrétní termíny zkoušek profilové části 
a pravidla pro hodnocení zkoušek zveřejní ředitelka školy v souladu s §2 odst. 7 Vyhlášky č. 
177/2009 sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Žák má možnost požádat o nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka 
výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Pro jarní zkušební období ve 
školním roce 2020/2021 podává žák ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky 
nejpozději do 30. dubna 2021. Součástí žádosti je doklad (certifikát) o jazykových znalostech 
žáka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. V souladu 
s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, 
kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Nahradit lze tedy i 
profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test 
ve společné části však žák koná vždy. 
V případě nahrazení zkoušky z cizího jazyka je na maturitním vysvědčení uvedeno slovo 
„nahrazeno“. 



 
Termín pro podání přihlášky k maturitním zkouškám pro jarní zkušební období školního roku 
2020/2021 je do 1. prosince 2020. 
K výběrové zkoušce matematika rozšiřující (dříve matematika +), která je zahrnuta do 
nepovinných zkoušek společné části, se žák rovněž hlásí v rámci přihlášky k MZ. 
 
 
V Blovicích dne 29. 10. 2020, aktualizováno 12. 2. 2021, aktualizováno 24. 3. 2021 
  
 

Mgr. Marcela Šustrová 
         ředitelka školy 

 


