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Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 

 

Skladba a organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Vítězslava Nováka vychází z těchto 

podkladů:  

 

• Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)  

• Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

maturitní zkouškou ve středních školách ve znění účinném od 15. 10. 2020 

• Rámcového vzdělávací plánu pro gymnázia 

• Učebního plánu Gymnázia Vítězslava Nováka 

 

 

Ve školní roce 2020/2021 dochází k výrazným změnám maturitní zkoušky.  

1) Žák koná společnou část maturitní zkoušky (dále jen MZ) formou didaktického testu z ČJL 

a cizího jazyka nebo matematiky. Maturant tedy koná celkem 2 didaktické testy, zadané a 

vyhodnocované CERMATem. 

2) Žák koná profilovou část (školní) MZ z českého jazyka a literatury formou písemné práce a 

ústní zkoušky, pokud si ve státní části žák zvolil cizí jazyk, koná profilovou zkoušku formou 

písemné práce a ústní zkoušky. 

3) Dále žák koná 2 povinné zkoušky z dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího cizího 

jazyka, skládá se profilová zkouška z písemné práce a ústní zkoušky. 

Společná část maturitní zkoušky (státní) 1. český jazyk a literatura (pouze didaktický test) 

2. matematika nebo cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj, Šj) 

Profilová část maturitní zkoušky (školní) 1. český jazyk a literatura (písemná práce a ústní 

zkouška) 

2. cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části – 

písemná práce a ústní zkouška) 
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+ 2 povinné ústní zkoušky z dalších předmětů: cizí 

jazyk (písemná práce a ústní zkouška) , matematika, 

fyzika, chemie, biologie, zeměpis, IVT, ZSV, dějepis, 

dějiny umění (ústní zkouška) 

Pozor! Ve společné a profilové části nelze v povinné 

zkoušce zvolit stejný cizí jazyk a matematiku 

Od školního roku 2020/2021 je původní zkouška Matematika+ nahrazena nepovinnou 

zkouškou Matematika rozšířená. 

 

Příklad volby maturitních předmětů: 

                                 

 Společná část Profilová část 

povinně 1. předmět 2. předmět 

1. žák ČJL – DT 

AJ – DT 

ČJL – Úzk + PP 

AJ – Úzk + PP 

Bi - Úzk Che - Úzk 

2. žák ČJL – DT 

AJ - DT 

ČJL – Úzk + PP 

AJ – Úzk + PP 

NJ – Úzk + PP Che - Úzk 

3. žák ČJL – DT 

AJ – DT 

ČJL - Úzk + PP 

AJ – Úzk + PP 

M - Úzk Che - Úzk 

4. žák ČJL – DT 

M - DT 

ČJL – Úzk + PP 

 

Bi - Úzk Che - Úzk 

5. žák ČJL – DT 

M - DT 

ČJL – Úzk + PP AJ – Úzk + PP Che - Úzk 

6. žák ČJL – DT 

M - DT 

ČJL – Úzk + PP D - Úzk Che - Úzk 

 

Profilová (školní) část: 

Žáci v profilové části maturují ze dvou předmětů (v tabulce 1. a 2. předmět), které si vyberou 

z této nabídky: 
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anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, základy 

společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a 

výpočetní technologie, estetická výchova – dějiny umění 

Žáci mohou navíc nepovinně maturovat ze dvou předmětů. 

Zkouška z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 130 minut včetně 20 minut na volbu zadání. 

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky a z nichž si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název 

zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Zadání písemné práce jsou 

stejná pro všechny žáky. Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas. Je možné používat 

Pravidla českého pravopisu. 

Ústní zkouška  

Žák vybírá 20 literárních děl následujícím způsobem: 

Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla 

Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století minimálně 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5 literárních děl 

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet 

nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena. Žák odevzdá seznam ředitelce 

školy nebo jí pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období. 

 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák 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. 



 

__________________________________________________________________________________________

Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 60816767 

Tel.: 384 361 253, E-mail: sekretariat@gvn.cz, www. gvn.cz 

 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 

zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

 

Zkouška z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Pro 

písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanovuje 2 zadání. Žák si 1 zadání 

zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob 

zpracování zadání. 

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky. Písemnou práci 

konají žáci ve stejný den a čas.  

Je možné použít překladový slovník. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy stanoví 20 až 30 témat. Ústní zkouška z cizího 

jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 

nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní 

zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá 

nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

Zkoušku z cizího jazyka lze v profilové části povinné zkoušky nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni 

B1 nebo vyšší pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň 4 povinné zkoušky. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro 

konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní 

zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená 

kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 
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Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitelka školy nejpozději 2 měsíce před 

jejím konáním. 

 

V Jindřichově Hradci dne 15. října 2020 

 

Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy 


