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Pokyn ředitele školy k organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 

podle zákona č.561/2004 Sb.,
1
 a ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů  

 

Maturitní zkouška (dále jen MZ) se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední 

vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

1. MZ má dvě části: 

 společnou (státní) – připravuje CERMAT 

 profilovou (školní) – připravuje škola, podmínky stanovuje v souladu 

s právními předpisy ředitel školy 

A. Společná (státní) část MZ „Model 2+2“ (2 povinné a maximálně 2 

nepovinné). Veškeré informace jsou pro žáky zveřejněny na www.novamaturita.cz , 

na webových stránkách školy a v systému Bakalář. 

Společnou část (státní) MZ žák skládá ze dvou povinných předmětů:  

1. českého jazyka a literatury 

2. druhý povinný předmět si volí z nabídky: 

a) cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk)  

b) matematika, 

 v případě zájmu ještě nepovinné zkoušky (max. ze 2 předmětů), 

 žák nesmí konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná 

povinnou zkoušku. 

Ředitelka školy stanovuje nabídku zkušebních předmětů pro nepovinnou 

zkoušku z následujících předmětů: cizí jazyk nebo matematika. Žák si může 

zvolit ve společné části nejvýše dva předměty.  

 Matematika + nepovinná výběrová zkouška se koná v rámci tzv. 

pokusného ověřování a mohou se k ní přihlásit žáci až poté, co podají svou 

přihlášku k maturitní zkoušce. 

 Témata ústní části společné části MZ z cizích jazyků jsou samostatnou 

přílohou tohoto dokumentu. 

 Pro jarní období zveřejní MŠMT zkušební schéma písemných zkoušek 

společné části maturitní zkoušky nejpozději do 15. 1. 2019. 

 

 

 

                                                           
1
§78 Ředitel školy může v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem 

příslušného oboru vzdělání a) rozhodnout, z kterého zkušebního předmětu podle odstavce 1 písm. c) až e) budou 

žáci konat povinnou zkoušku, nebo b) určit zkušební předměty podle odstavce 1 písm. c) až e), z nichž mohou 

žáci provést volbu zkušebního předmětu, z kterého budou konat povinnou zkoušku. 

http://www.novamaturita.cz/
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Zkouška z českého jazyka a literatury má části a termíny: 

Společná státní část MZ 

 Didaktický test    – stanoveno centrálně  

2. 5. -  9. 5. 2019 jaro, 3.9. - 10. 9. 2019 podzim 

 Písemná práce     – stanoveno centrálně  

11. 4. 2019   

 Ústní zkouška     -  termín stanoví ředitelka školy 

16. 5. – 11. 6. 2019 jaro, 11.9.- 20.9.2019 podzim 

Zkouška z cizího jazyka a literatury má části a termíny: 

Společná státní část MZ 

 Didaktický test    – stanoveno centrálně 

2.5.- 9.5.2019 jaro, 3.9.-10.9.2019 podzim 

 Písemná práce  -  stanoveno centrálně 

2.5.- 9.5.2019 jaro, 3.9.-10.9.2019 podzim 

 Ústní zkouška   - termín stanoví ředitelka školy 

16.5.–11.6.2019 jaro, 11.9. - 20.9. 2019 podzim 

Zkouška z matematiky: 

Společná státní část MZ 

 Didaktický test     -  stanoveno centrálně 

2.5.- 9.5.2019 jaro, 3.9.-10.9.2019 podzim 

 

B. Profilová (školní) část MZ – „Model 2 + 2“  
2
 

1. Ředitelka školy rozhodla, že profilová (školní) část maturitní zkoušky se bude 

skládat ze dvou povinných zkoušek. 

2. Žák si může zvolit maximálně jednu nepovinnou zkoušku.  

3. Nabídka pro volbu z povinných zkušebních předmětů MZ: matematika, fyzika, 

chemie, biologie, dějepis, geografie, základy společenských věd, informační a 

komunikační technologie, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk. 

4. Nabídka pro volbu z nepovinných zkušebních předmětů MZ: matematika, 

fyzika, chemie, biologie, dějepis, geografie, základy společenských věd, 

informační a komunikační technologie, anglický jazyk, německý jazyk. 

5. Žák nesmí konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná 

povinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky.  

6. Obsahem profilové zkoušky MZ je i učivo ze standardu předmětu ŠVP VSG a 

 volitelných seminářů daného předmětu.  

                                                           
2
 § 79 zákona č.561/2004 Sb., 1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných 

zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. (2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat 

nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se 

uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných 

zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, 
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7. Žák si nemůže zvolit zkoušku (povinnou i nepovinnou) MZ ze zkušebního 

předmětu, pokud byl v daném školním roce vypsán k tomuto volitelnému 

předmětu seminář a žák si tento předmět/seminář nezvolil jako volitelný (povinný 

nebo nepovinný) předmět.  

8. Ředitelka školy rozhodla konání zkoušky profilové části formou ústní zkoušky 

před zkušební maturitní komisí. 

9. Termín konání ústní zkoušky profilové části MZ (z jarního období od 16. 5. – 

11. 6. 2019) určí ředitelka školy do 15. 12. 2018. Termín bude pravděpodobně 

v týdnu od 27. 5. do 31. 5. 2019.  

10. K maturitní zkoušce je nutné podat přihlášku řediteli školy do 30. Listopadu 

2018 pro jarní období 2019, do 25. června 2019 pro podzimní období  

11. Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací 

společné části MZ určí ministerstvo školství do 15. 01. 2019. 

12. Dne 29. 3. 2019 je nejzazší datum, do kdy může žák předat řediteli školy svůj 

seznam vybraných děl z literatury.  

13. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost požádat o tzv. přiznané 

uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ). Žáci 

jsou na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) začleněny do 

kategorie a skupiny, podle kterých jim jsou podmínky uzpůsobeny. Žák je povinen 

pro přiznání PUP MZ předložit s přihláškou k MZ do 30. 11. 2018 rovněž platné 

doporučení ŠPZ. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní 

znevýhodnění nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání MZ, 

uzpůsobí podmínky pro konání MZ ředitelka školy v dohodě s daným ŠPZ 

s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení MZ pro žáky se zdravotním postižením 

nebo zdravotním znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 maturitní vyhlášky. 

14. Témata ústních zkoušek profilové části MZ jednotlivých předmětů jsou 

samostatnou přílohou tohoto dokumentu (Příloha č. 2). 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Témata ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky v cizích jazycích 

Příloha č. 2: Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve volitelných 

předmětech povinných i nepovinných. 

Zpracovala dne 30. 8. 2018, projednáno na pedagogické poradě 

 Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy 

Platnost/účinnost od 1. 9. 2018 

 

Zveřejněno na nástěnce, nástěnce v systému Bakalář a webové stránce 

školy 
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 A zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 

7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 


