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Organizace maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 
2020-2021 vydaná dne 12.02.2021 

ZMĚNY 
oproti Organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021 

vydané dne 29.10.2020 
a Stanovení předmětů maturitní zkoušky 

ve školním roce 2020-2021 
 

A/ Maturitní zkouška 
 

Novela vyhlášky č. 177/2009Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 
Opatření obecné povahy MŠMT – č.j. MSMT-3267/2021-1 
 
1.Termíny konání zkoušek společné a profilové maturitní zkoušky v řádném termínu  
Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce se 
ve školním roce 2020-2021 nekoná  
3.5.  Didaktický test (DT) z matematiky a anglického jazyka 

4.5.  Didaktický test (DT) z českého jazyka a literatury 

5.5.  Didaktický test (DT) z matematiky rozšiřující 

10.5.   Praktická maturitní zkouška 

24.-28.5.  Ústní zkoušky profilové části MZ 

 
3. Společná část maturitní zkoušky NEMĚNÍ SE 
– pouze formou didaktických testů podle jednotného zkušebního schématu  

− hodnocení didaktických testů „uspěl/neuspěl“  

− hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení  
 
3. Profilová část maturitní zkoušky  

− zkouška z českého jazyka a literatury  
Písemná práce se nekoná.   
Ústní zkouška: k 31. březnu žák předává Žákovský seznam literárních děl v počtu 20 děl 
vytvořený ze Školního seznamu maturitních děl, zkouška probíhá formou řízeného 
rozhovoru o vylosovaném literárním díle po dobu 15 minut  
– hodnocení tvoří 100 % celkového hodnocení zkušebního předmětu  
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− zkouška z cizího (anglického) jazyka  
Písemná práce se nekoná.   
Ústní zkouška: výběr z 20 monotematických témat, výběr 1 tématu, zkouška probíhá 
formou řízeného rozhovoru po dobu 15 minut  
– hodnocení tvoří 100 % celkového hodnocení zkušebního předmětu  
 

− zkoušky z profilových odborných předmětů  
Do nabídky povinných zkoušek profilové části může ředitel zařadit pouze předměty 
nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích 
hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího 
programu činí po celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. 
a) ústní zkouška 1: zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru po dobu 15 minut 
b) ústní zkouška 2: zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru po dobu 15 minut 
c) praktická zkouška: délka trvání max. 420 minut 
 
Předměty zkoušky záleží na studovaném oboru, viz MZ 2001 Stanovení předmětů SŠE. 
 

 

B/ Závěrečná zkouška 
 

Opatření obecné povahy MŠMT – č.j. MSMT-3258/2021-1 
 
1.6.  Písemná závěrečná zkouška 

2.-3.6.  Praktická závěrečná zkouška 

Ústní závěrečná zkouška se nekoná.  
 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 12.2.2021     

 
Mgr. Michael Tesař 

         Ředitel školy 
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