Maturitní zkoušky v roce 2021
Na základě změn Školského zákona č. 561/2004 Sb., byla novelizována Vyhláška č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou.
Pro žáky maturitních tříd naší školy z těchto změn vyplývají následující pokyny.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Společná část
2 předměty povinně
1. český jazyk a literatura (didaktický test trvá 75 minut)
2. cizí jazyk nebo matematika (didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut,
z matematiky 120 minut)
nejvýše 2 předměty nepovinně z nabídky:
1. cizí jazyk – jiný než v povinné zkoušce (didaktický test trvá 100 minut)
2. matematika (didaktický test trvá 120 minut)
3. matematika rozšiřující (didaktický test trvá 150 minut)
Doplňující informace pro společnou část maturitní zkoušky
•

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně
„uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým
zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

•

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický,
francouzský, německý, ruský a španělský. Při výběru cizího jazyka nehraje
roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako
první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se
během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk
na dané škole vyučuje.

•

Didaktický test z cizího jazyka – 40 minut poslechová část testu a 60 minut
část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Profilová část
V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel
střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2,
určuje následující:

Profilová část maturitní zkoušky pro obory vzdělávání 79 -41-K/81 Gymnázium, 7941-K/41 Gymnázium, se skládá ze tří nebo čtyř povinných zkoušek a nejvýše dvou
nepovinných zkoušek.
Obsah profilové části
Žák, který ve společné části zvolil matematiku, skládá zkoušku ze tří předmětů
povinně:
1. český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška před maturitní
komisí)
2. cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška před maturitní komisí)
3. povinně volitelný předmět z nabídky volitelných předmětů (ústní zkouška
před maturitní komisí, v případě cizího jazyka je povinnou součástí písemná
práce)
Žák, který ve společné části zvolil cizí jazyk, skládá zkoušku ze čtyř předmětů
povinně:
1. český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška před maturitní
komisí)
2. cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška před maturitní komisí)
3. první povinně volitelný předmět z nabídky volitelných předmětů (ústní
zkouška před maturitní komisí, v případě cizího jazyka je povinnou součástí
písemná práce)
4. druhý povinně volitelný předmět z nabídky volitelných předmětů
Poznámka:
Profilová zkouška z matematiky a fyziky se koná písemnou formou. V rámci
povinných předmětů si žák smí zvolit maximálně dva cizí jazyky, další cizí jazyk si
může zvolit jako nepovinný předmět.
Nabídka volitelných předmětů
•

biologie

•

cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ

•

dějepis

•

fyzika

•

geografie

•

chemie

•

informatika a programování

•

matematika

•

výtvarná výchova

•

základy společenských věd

Maturitní zkouška z českého jazyka
•

Délka konání písemné práce je 110 minut, žáci vybírají ze šesti zadání,
minimální rozsah je 250 slov a žák má možnost použít Pravidla českého
pravopisu.

•

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost
prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník
spisovné češtiny.

•

Délka konání ústní části: je 20 minut příprava a 15 minut vlastní zkoušení . Ze
školního maturitního seznamu literárních děl žák vytvoří vlastní seznam
v počtu 20 literárních děl. Z nich si bezprostředně před zahájením přípravy
losuje (v jednom dni nelze– losovat dvakrát pracovní list ke stejnému
literárnímu dílu).

•

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního díla, součástí listu je
i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a
slohu.

•

Hodnocení zkoušky je tvořeno ze 40 procent hodnocením písemné práce a
z 60 procent hodnocením ústní zkoušky, žák musí úspěšně vykonat obě části.

Maturitní zkouška z cizího jazyka
•

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu
v minimálním rozsahu 200 slov.

•

Délka konání písemné práce je 60 minut, zadání písemné práce stanoví
ředitel školy. Žák má možnost použít překladový slovník.

•

Ústní zkouška z cizího jazyka je monotematická; je stanoveno 25 témat, ze
kterých si žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce
vylosuje 1 téma.

•

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu, který obsahuje body k tomuto rozhovoru.

•

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, při přípravě je povolen překladový
slovník, ústní zkouška trvá 15 minut.

•

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %
celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák vyko ná zkoušku úspěšně,
pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

•

Zkoušku z cizího jazyka v profilové části lze nahradit výsledkem
standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové
znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím
programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR
(Společný evropský referenční rámec), nejméně však na úrovni B1 podle
SERR pro druhý cizí jazyk a B2 pro anglický jazyk. Zkoušku lze nahradit pouze
za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň
4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího
jazyka. Žák, který si ve společné části zvolil didaktický test z matematiky,
nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované
zkoušky.

