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Maturitní zkouška
jaro 2021

ve světle novely školského zákona a vyhlášky 
č. 177/2009 Sb.

Andrea Králová
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Jarní zkušební období 2021

Společná část

3. 5. – 7. 5. 2021

didaktické testy  

Profilová část

16. 5. – 10. 6. 2021

ústní zkoušky a obhajoby 
maturitních prací

Od 1. 4. písemné práce, 
písemné zkoušky a 
praktické zkoušky
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Novinky v konání MZ 2021

• konají se pouze didaktické 
testy 

Společná 
část

• Písemná práce a ústní zkouška 
z ČJL a CJ (pokud si žák zvolil CJ 
ve společné části)

• 2 – 3 povinné zkoušky dle RVP

Profilová 
část
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Zkušební předměty:

• Společná část maturitní
zkoušky

• český jazyk a literatura 

cizí jazyk

nebo

• matematika
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Hodnocení DT

USPĚL

NEUSPĚL
• + procentuální 

hodnocení 
úspěšnosti

Didaktické 
testy jsou 

hodnoceny
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Hodnocení PP a ÚZ

• Hodnoceny 
pouze dílčí 
zkoušky 
konané

v profilové 
části

Profilové 
zkoušky 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA A CIZÍ JAZYK

NAVAZUJÍCÍ ZKOUŠKA Z ČJL A CJ

VE FORMĚ PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTÍ ZKOUŠKY JE 
PŘESUNUTA DO PROFILOVÉ ČÁSTI

Zadání i hodnocení je v kompetenci školy
ČJL  a CJ hodnoceny v poměru 40  % (písemná práce)  :  60 % (ústní zkouška)
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Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit výsledkem standardizované zkoušky
v jazykové úrovni dle RVP školy, nejméně však B1 dle SERR.

Nahradit certifikátem lze profilovou zkoušku vázanou 
i nevázanou na společnou část maturitní zkoušky. 

Povinná zkouška 

Nahradit lze pouze za

předpokladu, že žák koná

nejméně 4 zkoušky 

v profilové části.

Nepovinná zkouška

Na možnost nahrazení

nepovinné zkoušky z cizího

jazyka se počet zkoušek

v profilové části nevztahuje.
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MATEMATIKA

NA MATEMATIKU NENÍ 
NAVAZUJÍCÍ ZKOUŠKA 

ŽÁK BUDE MÍT NA VYSVĚDČENÍ Z PROFILOVÝCH 
ZKOUŠEK O JEDNU ZNÁMKU MÉNĚ, POKUD VE 

SPOLEČNÉ ČÁSTI ZVOLIL MATEMATIKU.



10

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

NEPOVINNÁ ZKOUŠKA

Matematika rozšiřující je nová zkouška 
nepovinných zkoušek společné části
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•Děkuji za pozornost

• Více informací naleznete ve vyhlášce č. 177/2009 Sb.,

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve

středních školách maturitní zkouškou, ve znění

pozdějších předpisů

• A v metodice k vyhlášce č. 177/ 2009 Sb.


