MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021
Na základě novel školského zákona, maturitní vyhlášky a metodiky k ní ředitelka školy
vyhlašuje pravidla konání maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021.
Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné a profilové.

Společná část maturitní zkoušky – 2020/2021:


2 povinné zkoušky konané formou didaktického testu
- český jazyk a literatura (DT trvá 75 min.)
- cizí jazyk nebo matematika (DT z cizího jazyka trvá 100 min. – 40 min.
poslech a 60 min. ostatní část, DT z matematiky trvá 120 min.)



možnost volby maximálně 2 nepovinných předmětů – MAT, CJ, MAT rozšiřující
(původně MAT+) – pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro
zkoušku povinnou

Zkouška z ČJL a CJ je zkouška komplexní. Ve společné části žák koná DT a v profilové části se
k tomu koná písemná práce a ústní zkouška.
Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, když úspěšně složí všechny tři dílčí části zkoušky.
Pokud v některé části neuspěje, při opravné zkoušce opakuje pouze dílčí zkoušky, u kterých
neuspěl.
Žák může konat DT, pokud má řádně ukončený poslední ročník osmiletého studia.
Didaktické testy se konají v termínu 3. 5. 2021 - 7. 5. 2021.
Hodnocení didaktických testů není formou známky, ale pouze slovně: uspěl(a)/neuspěl(a)
(+ procentní hodnocení).

Profilová část maturitní zkoušky 2020/2021:
Povinné zkoušky:
a) český jazyk a literatura (ČJL):
forma písemné práce - minimálně 250 slov, čas 110 minut včetně času na volbu zadání
- výběr ze 4 zadání (zadání obsahuje název zadání, způsob
zpracování, popř. výchozí text)
- možnost užití Pravidel českého pravopisu vytváření textu rukou
(PC pouze na základě platného doporučení)

forma ústní zkoušky

- výběr ze školního seznamu literárních děl (viz dokument ke
stažení na webu) – žák si vybere 20 vlastních literárních děl
podle kritérií uveřejněných u školního seznamu děl
- čas přípravy na zkoušku 15 minut, čas zkoušení 15 minut

b) cizí jazyk (CJ):
forma písemné práce

1. cizí jazyk (ANJ) - 1 souvislý text o minimální délce 230 slov
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ) - 1 souvislý text o minimální
délce 200 slov
pro všechny jazyky:
- výběr ze 2 zadání
- čas 90 minut (včetně času na volbu zadání)
- povolené pomůcky – překladový slovník bez gramatické
přílohy
- vytváření textu rukou (PC pouze na základě platného
doporučení)

Písemné zkoušky z ČJL a CJ se budou konat v termínu 6. 4. 2021 - 8. 4. 2021

forma ústní zkoušky

- viz témata jednotlivých cizích jazyků (web)
- řízený rozhovor s využitím připravených monotématických
pracovních listů
- čas přípravy na zkoušku 15 minut, čas zkoušení 15 minut

c),d),e) 3 povinné zkoušky konané formou ústní zkoušky

Podmínky pro výběr zkoušek:







pokud žák ve společné části volí povinně matematiku, musí v profilové části zvolit cizí
jazyk (opět konaný formou písemné práce a ústní zkoušky)
předměty, které je možno volit v profilové části: ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ,ZSV, DEJ, ZMP,
MAT, FYZ, CHE, BIO, INF, VYV, DEG) – předmět je možno zvolit, pokud hodinová dotace
předmětu činila alespoň 4 hodiny během studia na vyšším stupni gymnázia
předměty zvolené ve společné a profilové části (kromě profilové části ČJL a CJ) se
nesmí opakovat s výjimkou matematiky (ta může být zvolena v obou částech)
čas na přípravu 15 minut, čas zkoušení 15 minut
zkoušky z cizích jazyků mohou být maximálně 2 (zkouška z cizího jazyka vždy obsahuje
písemnou a ústní část)

Maturitní témata z jednotlivých předmětů jsou ke stažení na webu školy.
Žák má v profilové části možnost volby až 2 nepovinných zkoušek konaných formou ústní
zkoušky.
Ústní maturitní zkoušky se konají v termínu 17. 5. 2021 – 21. 5. 2021

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem:
Ředitelka školy umožní nahradit jednu povinnou zkoušku (a zároveň i jednu nepovinnou
zkoušku) z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky (tj. písemnou a ústní část)
jazykovým certifikátem minimálně úrovně B2. Žák v tomto případě odevzdá vyplněnou žádost
o nahrazení zkoušky a doloží úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky do 31. 3. 2021.

Přihlašování k maturitní zkoušce 2020/2021
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 1. 12. 2020 pro jarní
zkušební období a do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. K přihlášce může žák přiložit
doporučení školského poradenského zařízení (přiznání uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky)

Výsledkový portál žáka
Registrace žáků a udělení souhlasu se zasíláním výsledkových a informačních dokumentů k MZ
- přístupný od 2. 1. 2021
- registrační číslo žáka bude uvedeno na výpisu z přihlášky

Výhody registrace: zasílání výsledků testů, pozvánek k písemným zkouškám, Maturitního
zpravodaje, dat zpřístupnění výsledků, klíčů správných odpovědí
Zdroje dalších informací:
 www.cermat.cz
 www.novamaturita.cz
 www.g8mb.cz

V Mladé Boleslavi 29. 10. 2020

RNDr. Jana Pospíšilová
ředitel školy

