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MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021 
 
 
        
Právní předpisy 
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
 
vyhláška č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
 
Maturitní zkouška v roce 2021 se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Žák vykoná maturitní zkoušku 
úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky z obou částí.  
 
 
 
Společná část 
 
2 povinné zkoušky 

povinně  - český jazyk a literatura    didaktický test (jednotně zadáván, centrálně vyhodnocován) 
volba  - cizí jazyk 

- matematika    didaktický test (jednotně zadáván, centrálně vyhodnocován) 
 
max. 2 nepovinné zkoušky 

volba - cizí jazyk (anglický / německý)  didaktický test (jednotně zadáván, centrálně vyhodnocován) 
- matematika 
- matematika rozšiřující  
 

Zkoušky společné části se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. 

 
 
 

Profilová část 
 

český jazyk a literatura    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
      žák se sám rozhoduje, zda bude zkoušku konat 
 
volba - cizí jazyk pokud je zvolený   ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
    ve společné části    žák se sám rozhoduje, zda bude zkoušku konat 

    
 

povinně  -  profilové zkoušky    praktická zkouška z odborných předmětů  
 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

      obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání      
- ekonomika 
 
obor 23-41-M/01 Strojírenství 
 - stavba a provoz strojů 

     - strojírenská technologie 
 

obor 26-41-M/01 Elektrotechnika  
- elektrotechnika 

     - automatizace 
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Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se obvykle konají formou písemné práce a formou ústní 
zkoušky před zkušební maturitní komisí. Pro jarní zkušební období 2021 platí, že žáci hlásící se k řádnému termínu a žáci, kteří 
konali řádný termín zkoušky v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. nekonali písemné práce), konají tyto 
zkoušky pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a to na základě vlastního písemného rozhodnutí 
podaného do 30.04.2021.  
 
Maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části lze nahradit úspěšným výsledkem standardizované zkoušky z tohoto jazyka 
dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni nejméně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
O nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka může žák písemně požádat do 30.04.2021 pro konání maturitní zkoušky v jarním 
zkušebním období a do 30. června 2021 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. K žádosti doloží doklad 
nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Seznam uznávaných zkoušek 
zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Další informace: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska       
     
 


