Č.j.: 1245/2020

Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Olgy Havlové
ve školním roce 2020/21
Model maturitní zkoušky pro školní rok 2020/21
Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou - zákonem
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT
č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona
a maturitní vyhlášky výrazné změny. Tento dokument stanovuje podmínky konání
maturitní zkoušky na Gymnáziu Olgy Havlové, informace obecně platné jsou
veřejně přístupné ve zdrojích uvedených na konci dokumentu.
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/21 zůstává rozdělena na dvě části –
společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.
SPOLEČNÁ ČÁST
1. Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury
a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka,
nebo matematiky.
2. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů,
které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním
vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení
známku.
PROFILOVÁ ČÁST
1. Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a
pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího
jazyka, a jednak také z dalších 2 povinných profilových zkoušek z nabídky
(viz tabulka).
2. Pokud si žák mezi dvě profilové zkoušky z nabídky školy chce zařadit cizí
jazyk, může zvolit pouze jazyk, který si nevybral ve společné části a jehož
výuku absolvoval.

1

3. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají
vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí. Ostatní zkoušky profilové části jsou prováděny formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí, nepovinná zkouška z výtvarné
výchovy formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce.
4. Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury 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. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
Žák si z maturitního seznamu literárních děl na základě stanovených kritérií
sestaví vlastní seznam literárních děl; nejnižší počet literárních děl v
žákovském seznamu je 20.
6. Písemná práce z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo
textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut
včetně času na volbu zadání.
7. Ústní zkouška z cizího jazyka
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 25 témat.
8. Nepovinné zkoušky
Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné
zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako
povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky
žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní
zkoušky.
9. Žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné
zkoušky společné a profilové části.
10. Možnost nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem
standardizované zkoušky
V souladu s § 81, dost. 7 školského zákona a § 19a, 24 a 26 vyhlášky č.
177/2009 v aktuálním znění stanovila ředitelka školy pravidlo, na základě
kterého lze jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka (ve všech
jejích částech), a to pro předmět Anglický jazyk na úrovni B2 a výše
Společného evropského referenčního rámce (dále jen SERR) a pro předměty
Německý jazyk, Francouzský jazyk a Španělský jazyk na úrovni B1 SERR
a výše.
Nahradit 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. Zkoušku lze nahradit pouze za
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předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4
zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího
jazyka.
Informace o uznávaných standardizovaných zkouškách je k dispozici na
webových stránkách MŠMT.
Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu
slovo „nahrazeno“, nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení
maturitní zkoušky.
11. Profilová zkouška z předmětu Informační a komunikační technologie
(IKT)
V souladu s § 14 vyhl. 177/2009 Sb., v aktuálním znění, je obsahem zkoušky
z předmětu Informační a komunikační technologie vzdělávací obsah předmětů
Informační a komunikační technologie a Seminář z informačních technologií.
Model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce.
ČÁST
MATURITNÍ
ZKOUŠKY
SPOLEČNÁ
ČÁST

POVINNÉ ZKOUŠKY
český jazyk a literatura
cizí jazyk, nebo matematika

český jazyk a literatura
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí
jazyk zvolil ve společné části
2 další profilové zkoušky z nabídky:
 Matematika
 Cizí jazyk (anglický,
německý, španělský,
francouzský), žák si může
zvolit pouze jazyk, který si
PROFILOVÁ
nevybral ve společné části a
ČÁST
jehož výuku absolvoval)
 Biologie
 Fyzika
 Chemie
 Zeměpis
 Základy společenských věd
 Dějepis
 Informační a komunikační
technologie
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NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
(ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX.
2 ZKOUŠKY)
cizí jazyk
matematika
matematika rozšiřující

Další profilové zkoušky z nabídky
stanovené pro povinné profilové
zkoušky, pokud nebyly zvoleny
jako povinné,
a navíc
 Hudební výchova
 Výtvarná výchova kombinace ústní zkoušky
a obhajoby maturitní práce

(pokud si žák ve společné části
zvolí cizí jazyk jako nepovinnou
zkoušku, koná z tohoto jazyka
nepovinnou zkoušku i v profilové
části)

TERMÍNY KONÁNÍ
Didaktické testy společné části
 od pondělí od 3. května 2021 do 7. května 2021
 časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.
Zkoušky profilové části
 v období od 16. května 2021 do 10. června 2021
 zkoušky konané formou písemné práce se mohou konat nejdříve 1. dubna
2021
 konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví
ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním
Další informace (aktualizace termínů apod.) na https://maturita.cermat.cz/
Kde hledat další informace:
1. Vyhláška č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 „maturitní vyhláška“
2. Metodika MŠMT k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb.
3. Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020 – „školský
zákon“
Dokumenty jsou dostupné zde: https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy
www.msmt.cz; https://maturita.cermat.cz/
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

V Ostravě – Porubě dne 20. 10. 2020
Mgr. Jana Huvarová, v. r.
ředitelka školy

Přílohy
1. Maturitní seznam literárních děl
2. Kritéria pro sestavení seznamů literárních děl žáka
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