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STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkouška (MZ)

Společná část MZ

Český jazyk a literatura

Matematika nebo cizí jazyk

Profilová část MZ

volba z nabídky školy

volba z nabídky školy

až 2 nepovinné zkoušky až 2 další nepovinné zkoušky

volba z nabídky školyČeský jazyk a literatura

cizí jazyk



Společná část MZ

Český jazyk a literatura

Matematika nebo cizí jazyk

až 2 nepovinné zkoušky



1. povinná zkouška společné části MZ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

• DIDAKTICKÝ TEST – 85 MINUT

• centrální automatizované hodnocení



2. povinná zkouška společné části MZ

volba mezi předměty

MATEMATIKA a CIZÍ JAZYK

• žák musí zvolit jeden z předmětů



2. povinná zkouška společné části MZ

CIZÍ JAZYK

• DIDAKTICKÝ TEST – 110 MINUT (40 minut poslech, 70 minut čtení) 

•  centrální automatizované hodnocení

• volba z nabídky AJ, NJ, FJ

  žák volí libovolný cizí jazyk, nemusí jej na škole studovat



2. povinná zkouška společné části MZ

MATEMATIKA

• DIDAKTICKÝ TEST – 135 MINUT                                                    
                

• centrální automatizované hodnocení



nepovinné zkoušky společné části MZ

• žák může (ale nemusí) zvolit až 2 zkoušky

• cizí jazyk
(pokud nebyl zvolen v povinné zkoušce nebo jiný než 
zvolený v povinné zkoušce)

• matematika
(pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce)

• matematika rozšiřující

DIDAKTICKÝ TEST – 150 MINUT 



Společná část MZ – opravné zkoušky

pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky 
musí žák uspět u všech povinných zkoušek 

• opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících    
   letech po ukončení studia na střední škole

• opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu   
  konají pouze ve vybraných školách, tedy nikoli ve všech 
  středních školách



Profilová část MZ 

Český jazyk a literatura

až 2 nepovinné zkoušky

volba z nabídky předmětů

volba z nabídky předmětů

cizí jazyk



1. povinná zkouška profilové části MZ

zkouška je povinná pro ty žáky,
kteří u 2. povinné zkoušky společné části MZ zvolili matematiku

ústní zkouška před maturitní komisí

CIZÍ JAZYK

cizí jazyk, který žák na škole studuje 



1. povinná zkouška profilové části MZ

pro ty žáky,
kteří u 2. povinné zkoušky společné části MZ zvolili CIZÍ JAZYK

ústní zkouška před maturitní komisí

u předmětu programování formou ústní zkoušky s praktickou ukázkou

VOLBA Z NABÍDKY PŘEDMĚTŮ

NABÍDKA:

• matematika
• fyzika
• biologie
• chemie

• dějepis
• ZSV

• zeměpis 
• IVT pro 4L
• programování pro 6L



2. povinná zkouška profilové části MZ

VOLBA Z NABÍDKY PŘEDMĚTŮ

NABÍDKA:

• matematika
• fyzika
• biologie
• chemie
• zeměpis 
• IVT pro 4L
• programování 6L 

• dějepis
• ZSV
• HV
• VV

       

• ústní zkouška před maturitní komisí

• u předmětu programování formou ústní zkoušky s praktickou ukázkou

• u předmětu HV kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky

• u předmětu VV kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce

• u předmětu další cizí jazyk kombinace ústní zkoušky a písemné práce

dalším cizím jazykem se rozumí odlišný jazyk od cizího jazyka zvoleného ve společné části 
MZ nebo v 2. povinné zkoušce profilové části MZ

• další cizí jazyk

obhajoba maturitní práce z výtvarné výchovy trvá 15 minut



1. nepovinná zkouška profilové části MZ

zkouška je nepovinná

ústní zkouška před maturitní komisí

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

žák písemně informuje ředitele školy o svém rozhodnutí zkoušku vykonat

žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl pro ústní zkoušku profilové části



2. nepovinná zkouška profilové části MZ

CIZÍ JAZYK

NABÍDKA:

• zkouška je nepovinná pro všechny žáky, kteří si zvolili cizí jazyk ve společné části

• ústní zkouška před maturitní komisí

• žák písemně informuje ředitele školy o svém rozhodnutí zkoušku vykonat

• zkoušku lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky (certifikátem)



Další nepovinné zkoušky profilové části MZ

• forma zkoušky se shoduje s formou jako u povinných zkoušek

• žák může (ale nemusí) zvolit až další 2 zkoušky

• volba libovolného předmětu z nabídky pro povinné zkoušky



SHRNUTÍ 

2 + 2 POVINNÉ ZKOUŠKY

až 2 + až 4 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

NUTNO USPĚT U VŠECH POVINNÝCH ZKOUŠEK

 



SCHÉMA MZ 1

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (didaktický test)

CIZÍ JAZYK (didaktický test)

Profilová část MZ

1. PŘEDMĚT Z NABÍDKY ŠKOLY (ústní zkouška) 

2. PŘEDMĚT Z NABÍDKY ŠKOLY (ústní zkouška)

Společná část MZ

 3. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ústní zkouška) - nepovinná zkouška

4. CIZÍ JAZYK (ústní zkouška) - nepovinná zkouška



SCHÉMA MZ 2

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (didaktický test)

MATEMATIKA (didaktický test)

Profilová část MZ

1. CIZÍ JAZYK (ústní zkouška)

2. PŘEDMĚT Z NABÍDKY ŠKOLY (ústní zkouška)

Společná část MZ

 3. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ústní zkouška) - nepovinná zkouška



KDE NAJDETE INFORMACE:

www.cermat.cz

maturita.cermat.cz

vedení školy bude Vás i Vaše rodiče průběžně informovat o vývoji problematiky 
maturitních zkoušek, a to osobní formou a formou dálkového přístupu na:

• www.gvid.cz – Studium – Maturita 2021

• Google Workspace – Nástěnka – Maturita 2021 

konkrétní obrysy maturitní zkoušky ve Vyhlášce č. 177/2009 Sb., v platném zn.

www.msmt.cz

http://www.gvid.cz/


Co Vás čeká:
• 24. 9. 2020 zveřejnění ŠSLD 

• 15. 10. 2020 zveřejnění témat profilových zkoušek

• do 1. 12. 2020 – přihlášky k MZ včetně doporučení pro žáky s SVP (PUP)

• do 30. 4. 2021 odevzdání seznamu literárních děl

• do 30. 4. 2021 podání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
• do 30. 4. 2021 podání písemné informace o rozhodnutí vykonat nepovinnou 

zkoušku z českého jazyka popřípadě z cizího jazyka

• od 24. května 2021 do 26. května 2021 – didaktické testy SČ MZ

• od 1. června 2021 do 4. června 2021 – ústní zkoušky SČ a PČ MZ – 4.A a 6.G
• od 7. června 2021 do 11. června 2021 – ústní zkoušky SČ a PČ MZ – 4.B a 6.F

• do 25. 6. 2021 – předání maturitních vysvědčení
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