
 

 

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 
Aktualizace dle OOP č. j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a opatřením obecné povahy č. j. 
MSMT-3267/2021-2 (dodatkem) ze dne 15. února 2021 
 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů, bude konána maturitní zkouška podle modelu: 
 

MATURITNÍ 
ZKOUŠKA 

POVINNÉ ZKOUŠKY 
  

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY 
(ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY) 

SPOLEČNÁ ČÁST    

český jazyk a literatura cizí jazyk 

cizí jazyk nebo 
matematika  

matematika 

matematika rozšiřující 

 
Zkoušky ve společné části jsou konané formou didaktických testů.  
Žáci skládají zkoušku z českého jazyka a volí si z anglického jazyka nebo matematiky.  
Jako nepovinou zkoušku si mohou zvolit matematiku rozšiřující. 
 
 
 
 

MATURITNÍ 
ZKOUŠKA 

POVINNÉ ZKOUŠKY 
  

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY 
(ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY) 

PROFILOVÁ ČÁST  

český jazyk a literatura 

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem 
školy 
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako 
nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou 
zkoušku i v profilové části) 

cizí jazyk, pokud si žák 
tento cizí jazyk zvolil 
ve společné části 

2 nebo 3 další profilové 
zkoušky (počet stanoven 
RVP) 

 
Zkoušky v profilové části jsou konané formou písemnou (PP) a ústní (ÚZ).  
 
 



 

 

Obor Elektrotechnika (26-41-M/01) 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Český jazyk – didaktický test - 85 minut 
Anglický jazyk – didaktický test – 110 minut 
nebo 
Matematika – didaktický test – 135 minut 

PROFILOVÁ ČÁST 

Český jazyk 

Český jazyk – ústní zkouška (100%) 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk – ústní zkouška (100%) 

Praktická zkouška jednotnou formou 

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí (MPO) - Žák má na přípravu obhajoby práce vymezen 
čas 5 minut a na samotnou obhajobu má k dispozici čas 15 minut. 
Obhajobě předchází tvorba dlouhodobého maturitního projektu, jehož cílem je ověřit praktické 
znalosti žáků v daném oboru, schopnosti samostudia konkrétních odborných témat, samostatnost či 
týmovou spolupráci při řešení komplexních témat, kreativní myšlení, tvorbu dokumentačního projektu 
a prezentační dovednosti.  
 

Ústní zkouška ze dvou odborných předmětů podle zaměření 

Zaměření Automatizační technika Automatizační technika (AUT) 
      Elektronika (ELE) 
 
Zaměření Počítačové systémy  Elektronické počítače (EPO) 
      Elektronika (ELE) 
 
Zaměření Sdělovací technika  Sdělovací technika (STE) 
      Elektronika (ELE) 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY 

Anglický jazyk 

Matematika rozšiřující 

 



 

 

Obor Informační technologie (18-20-M/01) 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Český jazyk – didaktický test - 85 minut 
Anglický jazyk – didaktický test – 110 minut 
nebo 
Matematika – didaktický test – 135 minut 

PROFILOVÁ ČÁST 

Český jazyk 

Český jazyk – ústní zkouška (100%) 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk – ústní zkouška (100%) 

Praktická zkouška kombinovanou formou 

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí (MPO) - Žák má na přípravu obhajoby práce vymezen 
čas 5 minut a na samotnou obhajobu má k dispozici čas 15 minut. 
Obhajobě předchází tvorba dlouhodobého maturitního projektu, jehož cílem je ověřit praktické 
znalosti žáků v daném oboru, schopnosti samostudia konkrétních odborných témat, samostatnost či 
týmovou spolupráci při řešení komplexních témat, kreativní myšlení, tvorbu dokumentačního projektu 
a prezentační dovednosti.  

nebo 

Praktická zkouška z odborného předmětu (PZOP) – Žák si vylosuje jedno téma ze sady připravených 
témat. Sada obsahuje témata z předmětů: Operační systémy (OPS), Počítačové sítě (POS) nebo 
Programování (PRG). 
Cílem PZOP je ověřit praktické znalosti žáků v daném oboru. Neověřují se encyklopedické znalosti, ale 
schopnost žáků reagovat na zadaný problém. Zkouška se koná v odborné laboratoři za využití ICT a 
příslušných učebních pomůcek. Probíhá v jednom dni a trvá nejdéle 420 minut. Žáci provedou řešení a 
zpracují o tom referát dle pokynů upřesňujících zadání tématu, jednotnou formální úpravu, rozsah a 
hodnocení.    

Ústní zkouška ze dvou odborných předmětů 

Počítačové sítě (POS) 
Programování (PRG) 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY 

Anglický jazyk 
Matematika rozšiřující 



 

 

Termíny pro podání přihlášky 
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do: 

1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 

25. června 2021 pro podzimní zkušební období 

 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 
Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 
1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky 
vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich 
znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

 

Písemná práce z českého jazyka 
Zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 
 

Ústní zkouška z českého jazyka 
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl 
v počtu stanoveném ředitelem školy; počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá 
seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro 
jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební 
období. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla (umělecký text). Ředitel školy zajistí pracovní listy 
pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující 
znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu (neumělecký text). 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, z toho je věnováno 10 
minut řízeného rozhovoru uměleckému textu a 5 minut neuměleckému textu. 
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl. 
Seznam literárních děl žáků musí splňovat tato kritéria: 

1. Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 1 literární dílo. 
2. Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární díla. 
3. Světová literatura 20. a 21. století minimálně 4 literární díla. 
4. Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5 literárních děl. 
5. minimálně dvěma literárními díly musí být v žákovském seznamu zastoupena próza, poezie i drama  
6. žákovský seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora 

 
 
 
 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf


 

 

Písemná práce z anglického jazyka 
Zrušena z důvodu pandemie COVID-19. 
 

Ústní zkouška z anglického jazyka 
Ředitel školy určí v souladu s rámcovými a školními vzdělávacími programy vyučovaných oborů vzdělání 
seznam 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Pracovní list 
obsahuje více zadání ke konkrétnímu vylosovanému tématu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. V jednom dni 
nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému tématu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  
 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 
Zkoušku z cizího jazyka, 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, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. 

Na žádost žáka, lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku 
navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Žádost musí 
žák podat do 31. 3. 2021. 

 

Termíny zkoušek 
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.  

řádný termín 

 

 



 

 

mimořádný termín 

 

 

Konání profilových zkoušek proběhne 17. května – 18. června. 

Ústní zkoušky profilových předmětů a obhajoba maturitních projektů. 

řádný termín 

termín třídy 

17. 5 – 21. 5. 2021 E4A, E4P 

24. 5. – 28. 5. 2021 E4S, IT4 

 

mimořádný termín 

od 31. 5. do 18. 6. 2021  

Termíny pro žáky, kteří byli v řádném termínu zasaženi nákazou COVID-19. 

 

Praktická zkouška z odborného předmětu (PZOP) – třída IT4 

řádný termín: 29. 4. 2021 

 

Termíny se mohou změnit v souvislosti s vývojem pandemie COVID-19. 

 

 


