Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
Termíny pro podání přihlášky
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:



1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
25. června 2021 pro podzimní zkušební období

Společná část
Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího
jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou
didaktického testu.
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května
2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.
Profilová část
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné
části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných
zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program.
Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i
nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle
rámcového a školního vzdělávacího programu.
SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou
písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Maturitní zkouška 2020/21 – CIZÍ JAZYKY
Písemná práce z cizího jazyka – 16. dubna 2021
(1) Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v
celkovém rozsahu 220 - 250 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu
zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
(2) Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 3 zadání, která
se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení
zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob
zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

(3) Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky
daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru
vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více oborů
vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.
Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
(1) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou
zkoušku a náhradní zkoušku.
(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů
vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí
pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací
oblasti odborného vzdělávání.

(3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V
jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Zkouška 15 minut rozdělena v poměru
2/3 část zaměřena na vylosované téma - obsahem této části bude samostatný projev
studenta a diskuze na dané téma se zkoušejícím a přísedícím + popis obrázků zaměřených na
vylosované téma (cca 2 minuty)
1/3 tvoří řízený rozhovor na oborové téma

Maturitní zkouška 2020/21 – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Písemná práce z českého jazyka a literatury – 14. dubna 2021
(1) Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu,
jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně
času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla
českého pravopisu.
(2) Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě
výchozí text k zadání.
(3) Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné
školy.

Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě
stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den
a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam
literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v
žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam VYUČUJÍCÍ ČESKÉHO JAZYKA do 31.
března 2021 pro jarní zkušební období a do 30. června 2021 pro podzimní zkušební období.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní
listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i
zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni
nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do
určeného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem
dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.

Praktická písemná práce – 22. dubna 2021
Další informace na www.issrako.cz v záložce Informace k maturitám

