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Maturitní zkoušky v roce 2021 (ve školním roce 2020/2021) 
 

Společná část Maturitní zkoušky („státní“) 
Ve společné části maturitní zkoušky 2021 studenti konají 2 povinné zkoušky formou didaktického 

testu, a mohou si zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky. Schéma je uvedeno v následující tabulce. 

 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST 

2021 

2 povinné zkoušky: 

1. český jazyk a literatura 

2. cizí jazyk nebo matematika – dle volby studenta 

maximálně 2 nepovinné zkoušky 

z nabídky:  

cizí jazyk nebo matematika  

 

1. Zkoušky konané formou didaktického testu jsou centrálně administrované. 

2. Seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části z ČJL bude zpřístupněna žákům do 30. 

9. 2020. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2020 pro 

jarní zkušební období, a do 30. června 2021 pro podzimní zkušební období. 

3. Písemné práce zkušebních předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk  jsou neveřejné, a jsou 

přesunuty do profilové části maturitní zkoušky. 

  

4. Zkoušky ústní probíhají před zkušební komisí a jsou veřejné. 

 

Profilová část maturitní zkoušky („školní“) 

V profilové části maturitní zkoušky 2021 studenti konají 2 povinné zkoušky a mohou si zvolit 

maximálně 2 nepovinné zkoušky. Schéma je uvedeno v následující tabulce. 

 

ROK PROFILOVÁ ČÁST 

2021 

2 povinné zkoušky: 

z nabídky: 

cizí jazyk, matematika, základy společenských věd, 

biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, základy 

ekonomie 

maximálně 2 nepovinné zkoušky 

z nabídky:  

cizí jazyk, matematika,  základy společenských věd, 

biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, základy 

ekonomie 
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1. Zkoušky se vykonají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

2. V profilové části nemůže žák vykonat zkoušku ze stejného předmětu jako ve společné části. 

Přihlašování k maturitní zkoušce  

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní 

zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období, a do 25. června  

2021 pro podzimní zkušební období. 

Úspěšné složení maturitní zkoušky 

Předpokladem úspěšného složení maturitní zkoušky je úspěšné složení povinných předmětů obou 

částí maturity, tj. společné i profilové („státní“i „školní“), v případě komplexní zkoušky úspěšné 

složení všech jejich dílčích zkoušek. Případný neúspěch u nepovinných předmětů neznamená 

neúspěch u maturity. 

  

 

V Lipníku nad Bečvou 29. 9. 2020      Mgr. Jiří Farný 

                        ředitel školy 


