
Integrovaná střední škola Rakovník, Lubenská 2309, 269 01 Rakovník 
 
Dodatek k ŠVP č. 2020/NS/ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ 
DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ/7/ ze dne 8. září 2020 
 
 
 

Z novely školského zákona č. 284/2020 Sb. vyplývají změny související 
s novým modelem maturitní zkoušky. 
 
§77 zákona č. 561/2004 Sb. 
 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 
Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná 
všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. 
 
§78 zákona č. 561/2004 Sb. 
 
Společná část maturitní zkoušky 

1. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou 
a) Český jazyk a literatura 
b) Cizí jazyk 
c) Matematika 

2. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého 
jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na 
přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních 
předmětů uvedených v bodě 1 písmeno b) a c). 

3. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou 
didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto 
zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a 
centrálně vyhodnocován. 
 
 
 
 
 



 
 

§79 zákona č. 561/2004 Sb. 
 
Profilová část maturitní zkoušky 
 
1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého 

jazyka a literatury, případně ze zkoušky z cizího jazyka, pokud si 
jej žák zvolil a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. 

2. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat 
nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem 
školy. 

3. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou 
a) Ústní zkoušky před zkušební komisí 
b) Praktické písemné zkoušky 

4. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají 
vždy formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí. 
 
 
 
Výše uvedené změny vstupují v platnost od 1. října 2020 a jsou 
platné již pro jarní zkušební období 2021. 

 
 
 

 
 
V Rakovníku 8. září 2020                                                                   Mgr. Karel Mencl v. r. 
                                          ředitel ISŠ Rakovník 
 
 
 
                                       Mgr. Robert Kupka v. r. 
                             předseda školské rady ISŠ Rakovník 
 


