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Vnitřní předpis k organizaci maturitních zkoušek pro školní 

rok 2020/2021 

 

Vnitřní předpis k organizaci maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021 stanovuje 

podmínky a organizaci maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 a je určen pro 

maturitní obory: 

 

▪ 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

▪ 23-69-L/01 Technik-puškař 

▪ 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

 

Maturitní zkouška se koná v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

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

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

 

I. Společná část maturitní zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek. První povinnou 

zkouškou je český jazyk a literatura. U druhé povinné zkoušky si žák volí mezi Anglickým 

jazykem a Matematikou. Obě zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou 

didaktického testu. V profilové části pak žáci skládají z jazyků zkoušku písemnou a ústní.  

 

1. povinná zkouška 
2. povinná zkouška 

1. volba 2. volba 

Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika 
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II. Nepovinná zkouška ve společné části 

Žák se může přihlásit nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám, volí mezi předměty 

matematika a cizí jazyk, přičemž žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož 

předmětu, ze kterého koná povinnou zkoušku. 

 

Nepovinný zkušební předmět – matematika rozšiřující. Jedná se o zkoušku z matematiky 

na vyšší úrovni, obsahově i formálně obdobný zkoušce Matematika+. Didaktický test 

bude centrálně zadáván a vyhodnocován Centrem jako ostatní didaktické testy společné 

části maturitní zkoušky 

 

III. Profilová část maturitní zkoušky 

Žák koná v profilové části dvě až tři povinné profilové zkoušky. Pro školní rok 2020/2021 

stanovil ředitel školy následující povinné profilové zkoušky podle oboru na následující: 

 

Název oboru Profilové zkoušky 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 
Technologie 

Odborný výcvik 

23-69-L/01 Technik-puškař 
Technologie puškařská 

Odborný výcvik 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

Technologie 

Dějiny výtvarné kultury 

Odborný výcvik 

 

Organizace profilové části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura 

 

Písemná zkouška z českého jazyka a literatury 

 

Ředitel školy stanoví čtyři společná témata a jedno téma s ohledem na studijní obor žáků. 

Žák si z nabídky pěti témat vybírá jedno téma. Minimální rozsah práce je 250 slov. 

Časový limit písemné práce z českého jazyka a literatury je 120 minut, včetně volby 

zadání, povolenými pomůckami jsou Pravidla českého pravopisu. Způsob zápisu je 

ručně na záznamové archy školy. 
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Žáci s PUP mají navýšený časový limit o doporučení z Krajské pedagogicko-

psychologické poradny, povolenými pomůckami jsou Pravidla českého pravopisu a další 

kompenzační pomůcky dle posudku. 

 

Osoby dlouhodobě vzdělávající se v zahraniční mají navýšený časový limit o 40% času, 

povolenými pomůckami jsou Pravidla českého pravopisu, překladový slovník a Slovník 

spisovné češtiny.  

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

 

Žák si vybírá ze seznamu literatury zveřejněného školou dvacet knih podle uvedených 

kritérií. Kritéria pro volbu seznamu četby a seznam četby pro školní rok 2020/2021 jsou 

zveřejněny na webových stránkách školy. 

 

Ústní zkoušku skládá žák před zkušební maturitní komisí. Na přípravu má žák 20 minut. 

Ústní zkouška trvá max. 15 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky a 

osoby dlouhodobě vzdělávající se v zahraničí mají navýšený časový limit pro přípravu. 

 

V jednom dni nelze před zkušební maturitní komisí vylosovat dvakrát jeden pracovní list. 

 

Organizace profilové části maturitní zkoušky – anglický jazyk 

 

Písemná zkouška z anglického jazyka 

 

Ředitel školy stanoví dvě témata pro písemnou zkoušku z anglického jazyka. Rozsah 

delšího textu je minimálně 130 slov a rozsah kratšího textu je minimálně 70 slov. Časový 

limit pro vypracování obou písemných prací je 90 minut. Žák má povoleno používat 

česko-anglický a anglicko-český slovník bez příloh věnovaných písemnému projevu či 

korespondenci. Způsob zápisu je ručně na záznamové archy školy. 

 

Žáci s PUP mají navýšený časový limit o doporučení z Krajské pedagogicko-

psychologické poradny, povolenou pomůckou je česko-anglický a anglicko-český slovník 
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a další kompenzační pomůcky dle posudku. 

 

Ústní zkouška z anglického jazyka 

 

Žák si v den zkoušky losuje z 25 témat, které jsou zveřejněny na webových stránkách 

školy. Ústní zkouška obsahuje taktéž ověření znalosti odborného anglického jazyka dle 

zaměření žáka. Povolenými pomůckami je česko-anglický a anglicko-český slovník a 

další pomůcky povolené ředitelem školy. 

 

Ústní zkoušku skládá žák před zkušební maturitní komisí. Na přípravu má žák 20 minut. 

Ústní zkouška trvá max. 15 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky 

mají navýšený časový limit pro přípravu v souladu s posudkem. 

 

V jednom dni nelze před zkušební maturitní komisí vylosovat dvakrát jeden pracovní list. 

 

Organizace profilové části maturitní zkoušky – odborné předměty 

 

Ústní zkouška z odborných předmětů  

Žák si v den zkoušky losuje z 25 témat, které jsou zveřejněny na webových stránkách 

školy.  

  

Ústní zkoušku skládá žák před zkušební maturitní komisí. Na přípravu má žák 15 minut. 

Ústní zkouška trvá max. 15 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky 

má navýšený časový limit pro přípravu v souladu s posudkem. 

 

V jednom dni nelze před zkušební maturitní komisí vylosovat dvakrát jeden pracovní list. 

 

Organizace profilové části maturitní zkoušky – odborný výcvik 

 

Profilová část maturitní zkoušky pro odborný výcvik se koná praktickou zkouškou.  

Organizace praktické zkoušky 

▪ 23-45-L/01 Mechanik seřizovač: praktická zkouška se koná dva dny; 
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▪ 23-69-L/01 Technik puškař: praktická zkouška se koná dva dny; 

▪ 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů: praktická zkouška se koná 

deset dní. 

 

Praktická zkouška se koná v termínech stanovených ředitelem školy. Přesné termíny 

konání praktické zkoušky pro jednotlivé obory budou zveřejněny nejpozději 31. 03. 2021. 

 

IV. Další kritéria pro volbu maturitních předmětů 

Profilové zkoušky jsou konány z předmětů, které mají součet týdenních vyučovacích 

hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího 

programu za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny.  

 

Všechny zkoušky v profilové části mají stanovenou formu ústní zkoušky před zkušební 

komisí, z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se vždy píše i písemná práce. 

 

V. Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

V případě, že žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň čtyři povinné zkoušky 

(§ 81 odst. 7 školského zákona), může ředitel školy stanovit, že za podmínek 

stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. (§19a, odst. 2) lze jednu povinnou zkoušku 

konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované 

zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. 

 

Stejné opatření může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním 

předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 

 

VI. Nepovinná zkouška v profilové části maturitní zkoušky 

Žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů stanovených pro 

zkoušky v profilové části. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, ze 

kterého koná povinnou profilovou zkoušku. 

 

VII. Uznání zkoušek z předchozího ukončeného vzdělání 

Žák může podat písemnou žádost řediteli školu o uznání zkoušek z předchozího 
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vzdělání. Na základě rozhodnutí ředitele nekonání žák zkoušky společné a profilové 

zkoušky z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka nebo Matematiky. 

 

Žádost o uznání zkoušek z předchozího ukončeného vzdělání je k dispozici na webových 

stránkách školy. 

 

VIII. Přehled důležitých termínů 

Termín  

01. 12. 2020 Nejzazší termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce v 

jarním zkušebním období školního roku 2020/2021. 

18. 12. 2020 Nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky k maturitní 

zkoušce 

31. 03. 2021 Nejzazší termín pro odevzdání seznamu četby 

08. 04. 2021 Konání písemné zkoušky z Českého jazyka a literatury 

09. 04. 2021 Konání písemné zkoušky z Anglického jazyka 

03. 05. – 07. 05. 2021 Konání didaktických testů  

14. 05. 2021 Předání výsledků didaktických testů 

 

Termíny zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před 

konáním zkoušek. 

 

IX. Přihláška k maturitní zkoušce 

Žák odevzdá přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období nejpozději 01. 12. 

2020. 

 

V případě, že nedojde k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole, bude žákům 

zaslána předvyplněná maturitní přihláška přes systém Bakaláři.                              

Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce zašle žák zpět přes 

systém Bakaláři nejpozději do termínu stanoveného vyhláškou, tj. do 01. 12. 2020. 

 

V případě, že žák bude žádat o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, 

musí společně s přihláškou přiložit platné potvrzení z Krajské                                          
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pedagogicko-psychologické poradny.  

 

V případě, že žák potřebná potvrzení nedodá, bude konat maturitní zkoušku za stejných 

podmínek jako intaktní žáci. 

 

Žáci dlouhodobě vzdělávaní v zahraničí mohou požádat o upravení podmínek pro 

konání maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury (společná a profilová část 

maturitní zkoušky) a Matematiky (společná část maturitní zkoušky).  

Žák, který chce požádat o uzpůsobení podmínek, musí tuto skutečnost označit na 

přihlášce k maturitní zkoušce.  

Bez uvedení této volby na přihlášce nelze žákovi navýšit časové limity pro konání výše 

uvedených zkoušek. 

 

 

 

Ing. Ladislav Kryštof  

ředitel školy 

 

 

V Uherském Brodě 29. 10. 2020 


