Novela vyhlášky č. 177/2009Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Školní rok 2020/2021
1. Termíny konání zkoušek společné a profilové maturitní zkoušky
Od 1. 4. 2021 – zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou
písemné práce, zkoušky konané formou praktické zkoušky
2. 5. – 15. 5. 2021 – didaktické testy (český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, matematika)
16. 5. – 10. 6. 2021 – zkoušky profilové části maturitní zkoušky
1. 9 – 10. 9. 2021 – didaktické testy v podzimním zkušebním období
2. Přihlašování k maturitní zkoušce
Jarní zkušební období - nejpozději do 1. prosince
Podzimní zkušební období – nejpozději do 25. června
K přihlášce přiloží žák doporučení školského poradenského zařízení, pokud mu bylo
vystaveno.
3. Společná část maturitní zkoušky – pouze formou didaktických testů podle jednotného
zkušebního schématu
 hodnocení didaktických testů „uspěl/neuspěl“
 hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení
zkouška z českého jazyka a literatury – doba trvání 75 minut
zkouška z cizího jazyka – žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole
vyučován a který splňuje povinnou dotaci hodin – doba trvání 100 minut (40 minut
poslechová část, 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)
zkouška z matematiky – doba trvání 120 minut
matematika rozšiřující – nepovinná, doba trvání 150 minut
4. Profilová část maturitní zkoušky
 zkouška z českého jazyka a literatury
a) písemná práce: minimální rozsah 250 slov, doba trvání nejméně 110 minut,
možnost použití Pravidel českého pravopisu, výběr z minimálně 4 zadání –
hodnocení tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
b) ústní zkouška: k 31. březnu žák předává vlastní seznam 20 literárních děl
vytvořený z maturitního seznamu (nejméně 60 děl), zkouška probíhá formou
řízeného rozhovoru o vylosovaném literárním díle po dobu 15 minut - hodnocení
tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 zkouška z cizího jazyka
a) písemná práce: minimální rozsah 200 slov, doba trvání nejméně 60 minut,
možnost použití překladového slovníku, výběr z minimálně 1 zadání
b) ústní zkouška: výběr z 20 – 30 monotematických témat, výběr 1 tématu, zkouška
probíhá formou řízeného rozhovoru po dobu 15 minut
 zkoušky z profilových odborných předmětů

Do nabídky povinných zkoušek profilové části může ředitel zařadit pouze předměty
nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích
hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího
programu činí po celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny.

