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              Organizační pokyn ředitelky GJPSOŠ 2021/II.2.1 -  30/09/2021  

 
Novely právních předpisů souvisejících s organizací a průběhem maturitní zkoušky: 

 

Novela školského zákona č. 284/2020 Sb. ve znění účinném od 1. 10. 2020 a Vyhlášky č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Žák úspěšně vykoná část     

    maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část  

    skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části  

    maturitní zkoušky. 

 

2. Společná část maturitní zkoušky 

 

2.1   Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou 

a) český jazyk a literatura, 
b) cizí jazyk, který si žák zvolí (žák může volit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován 

na škole, jíž je žákem), a 

c) matematika 

 

2.2   Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a  

        druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze  

        zkušebních předmětů, a to cizí jazyk nebo matematiku. 

2.3   Žák se může ve společné části dále přihlásit  až ke dvěma nepovinným zkouškám ze  

        zkušebních předmětů podle odstavce 2.1, písmene b) a c) a ze zkušebního předmětu  

        matematika rozšiřující. 

2.4   Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je  

        jednotně zadáván a centrálně vyhodnocen podle kritérií stanovených prováděcím  

        právním předpisem. 

2.5   Zkoušky společné části jsou neveřejné, účast je povolena pouze žákům konajícím  

        zkoušku a pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky,  

        školnímu maturitnímu komisaři, ředitelce školy a školním inspektorům ČŠI. 

2.6   Komisaře  jmenuje Centrum pro danou školu, a to pro jarní zkušební období do 28. února  

        a pro podzimní zkušební období do 30. června. Pro příslušné období stanovené  

        Vyhláškou č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů, v §2 odst. 3 nebo 5 jmenuje   

        ředitelka školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné zkoušky  

        podle jednotného zkušebního schématu. 

2.7   Dle Sdělení MŠMT č. j.:MSMT-21409/2021-1 jsou určeny konkrétní termíny konání  

        didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku  

        2022 od pondělí 2. května 2022 do čtvrtka 5. května 2022. 

          Didaktické testy se zahajují vždy ve stejnou dobu podle jednotného zkušebního schématu. 
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          Časový rozvrh konání didaktických testů určí ministerstvo do 15. ledna školního roku,  
          v němž se maturitní zkouška koná.  

2.8     Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil  
           poslední ročník středního vzdělávání. 

2.9    Žák podává k maturitní zkoušce přihlášku nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní  
          zkušební období a do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období. 
          Pokud žák žádá uzpůsobení podmínek pro konání MZ, k přihlášce přiloží doporučení  
          školského poradenského zařízení podle § 20 školského zákona se zařazením do  
          kategorie a skupiny. 

3.  Profilová část maturitní zkoušky 

3.1 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a  
       pokud si žák ve společné části MZ zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a  
       z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Žák může dále  v rámci profilové části maturitní  
       zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy. 

3.2  Maturitní zkouška v profilové části se skládá z 3 povinných zkoušek  pro obory Mechanik   
        seřizovač, Informační technologie a Podnikání - denní a z 2 povinných zkoušek pro obory  
        79-41-K/81 a 79-41-K/41 Gymnázium. 

3.3   Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou 

         a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, 

         b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, 

         c) písemné zkoušky, 

         d) písemné práce, 

         e) praktické zkoušky nebo 

         f) kombinace dvou nebo více forem podle písmen a) až e) 

3.4  Zkoušky z českého jazyka a literatury a  z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce  
        a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

3.5  Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část  
        maturitní zkoušky úspěšně. 

3.6  Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné  
        zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka, zkoušky  
        konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu  
        ochrany zdraví, bezpečnosti práce. 
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3.7  Zkoušky profilové části se konají před zkušební maturitní komisí, která má stálé členy –  
         předsedu, místopředsedu a třídního učitele. Dalšími členy jsou zkoušející, kterým je učitel  
         zkušebního předmětu, přísedící, vedoucí maturitní práce a oponent. 
         Předsedu jmenuje na návrh ředitelky Krajský úřad, ostatní členy komise jmenuje ředitelka  
         školy nejpozději do 31. března 2022. 

3.8   Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10.  
         června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, zkoušky z českého jazyka a literatury a  
         z cizího jazyka konané formou písemné práce a zkoušky konané formou praktické zkoušky  
         se konají nejdříve 1. dubna. 

3.9    Pokud žák koná v profilové části MZ alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitelka školy  
          stanovit, že lze 1 povinnou zkoušku profilové části MZ konanou z cizího jazyka nahradit  
          výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené  
          jazykovým certifikátem na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru vzdělání. 
          Informace o standardizovaných zkouškách zveřejní MŠMT nejpozději do 31. března  
          každého roku. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději  
          do 31. března  pro konání MZ v jarním období a do 30. června  pro konání MZ v podzimním  
          období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném  
          vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

3.10 V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části MZ vykonal  
          neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě,  
          že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Koná-li žák  
          opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji  
          nekonal. 

 3.11 Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní  
          zkoušku. Nevykoná-li žák jednu nebo obě části MZ v řádném termínu, přestává být žákem  
          školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání ukončit. 

 3.12 Žákům náleží  5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to  
          v termínu stanoveném ředitelkou školy. 

 

4. Stanovení termínů, předmětů a formy zkoušky v profilové části: 

     a)pro obor Mechanik seřizovač 

      

     Termín praktické MZ:  květen 2022 

     Termín profilových zkoušek: květen 2022 

     Volno k přípravě: květen 2022 

     Profilové zkoušky: 

1. profilová zkouška - praktická zkouška z odborného výcviku,  (technologie, 
strojnictví, strojírenská technologie, technická dokumentace, informační a 
komunikační technologie, ekonomika, mechatronika, CNC, laboratorní 
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cvičení, elektronika, elektrotechnika)  
 

2. profilová zkouška – předmět technologie, ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí  

  

3. profilová zkouška volitelná z předmětů:    

a) mechatronika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

b)    cizí jazyk -  písemná práce a ústní zkouška před zkušební  

        maturitní komisí 

c)    informační a komunikační technologie – ústní zkouška před  

        zkušební maturitní komisí  

b)pro obor Informační technologie 

       

      Termín profilových zkoušek: květen 2022 

      Volno k přípravě: květen 2022 

      Profilové zkoušky: 

1. profilová zkouška - maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní 

komisí z předmětu:  

a) automatizace a robotizace 

b) programování mikropočítačů 

                             c) aplikační software 

 

                         2. profilová zkouška -  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí   

                             z předmětu:  programování a vývoj softwaru   

 

                         3. profilová zkouška z  předmětů: 

    
a)anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní                 

            komisí 
      b)hardware – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
      c) operační systémy – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

d) počítačové sítě – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

      c) pro obor Podnikání – denní 

          Termín praktické MZ:  květen 2022 

         Termín profilových zkoušek: květen 2022 

        Volno k přípravě: květen 2022 

        Profilové zkoušky: 
1. profilová zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů,   

ekonomika podniku, účetnictví, právo, marketing a management, ekonomická 
cvičení, chod podniku, písemná a elektronická komunikace)   

2. profilová zkouška - Ekonomika, (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)    
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2. profilová zkouška – volitelná z předmětů:  

 

a) účetnictví – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

                                  b)  právo – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí       

c)  informační a komunikační technologie – ústní zkouška před zkušební    

      komisí     

                                  d)  cizí jazyk  - písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

d)pro obor  79-41-K/41 a 79-41-K/81 - Gymnázium 

 

Termín profilových zkoušek: květen 2022 

 Volno k přípravě: květen 2022 

 Profilové zkoušky: 
a) anglický jazyk: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní 

komisí  

b) německý jazyk: písemná práce a  ústní zkouška před zkušební maturitní 

komisí  

c) francouzský jazyk: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní 

komisí  

d) společenské vědy: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

e) dějepis: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

f) zeměpis: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

g) matematika: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

h) fyzika: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

i) chemie: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

j) biologie: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

k) informatika: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební 

maturitní komisí  

l) základy ekonomie: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí   

m) dějiny umění: kombinace forem -vypracování maturitní práce a její 

obhajoba před zkušební maturitní komisí + ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí   

n) hudební výchova: kombinace forem -vypracování maturitní práce a její 

obhajoba před zkušební maturitní komisí + ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí   
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5.  Podrobnosti ke konání zkoušek z ČJL a CJ v profilové části MZ  

 

5.1 Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce   

      a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

5.2 Písemnou prací z ČJL se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci,   

      jehož minimální rozsah je 250 slov, písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu    

      zadání. 

5.3 Pro písemnou práci z ČJL ředitelka školy stanoví nejméně 6 zadání, která se žákům  
       zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  
       Při konání  písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

5.4 Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním  
       rozsahu 200 slov, pro gymnaziální třídy oktávu a G-4 minimálně 230 slov, písemná práce    
       trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou práci z druhého cizího jazyka  
       (JN,JF,JR, JŠ) platí  rozsah minimálně 200 slov, délka trvání 90 minut. Při konání písemné  
       práce má žák možnost použít překladový slovník. 

5.5 Ředitelka školy stanoví 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením  
       zkoušky, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. 

5.6  Žáci zaznamenávají vytvářený text písemných prací ručně (perem) na předem připravené  
        volné listy. 

5.7 Termíny konání písemných prací  z ČJL:   4. duben 2022 
                                                                         z AJ :    5. duben 2022  
                                                                         z RJ:     6. duben 2022 

5.8 Ústní zkouška z ČJL se odehrává formou řízeného rozhovoru nad pracovním listem s úryvky  
       z konkrétního literárního díla, list obsahuje i zadání/úlohu ověřující znalosti jazyka/slohu. 

5.9 Ředitelka školy určí seznam  nejméně 60 literárních děl, ze kterého si žák připraví podle  
       předem stanovených kritérií svůj vlastní seznam 20 přečtených knih, který odevzdá svému  
       vyučujícímu ČJL do 31. 3. 2021. V případě, že tak neučiní, losuje si u ústní zkoušky  
       z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor  
       vzdělání. 

5.10Žák si u ústní zkoušky vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20  
       minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní    
       list ke stejnému literárnímu dílu. 

5.11Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím  
        pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Pracovní list je    
        monotematický, součástí pracovního listu oborů vzdělání M a L je i zadání ověřující znalost  
        odborné terminologie vztahující se k danému oboru vzdělávání. 
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5.12Pro ústní zkoušku z CJ ředitelka školy stanoví 20 – 30 témat. Bezprostředně před zahájením  
        přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut,  
        ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

  

 

6. Přílohy 

 

    1. Seznam četby k ústní profilové zkoušce z českého jazyka a literatury 

    2. Pokyny ke zpracování zkoušky v profilové části formou maturitní práce 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 


