Vypracováno dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 177/2009 Sb. v aktuálních zněních k 20. 10. 2020

Společná část
výhradně formou didaktického testu:
CJL 75min, cizí jazyk 100min (z toho 40min poslech), MAT 120min, MAT+ 150min

povinné předměty:
1. předmět: CJL
2. předmět: cizí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) nebo MAT

nepovinné předměty – max. 2 z následujících možností, nemohou se opakovat předměty z povinné části:
cizí jazyk
MAT
MAT+ (rozšiřující)

Do společné části se tedy (na naší škole) volí z předmětů:
CJL, ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, MAT, MAT+
a přitom platí:








je-li nějaký předmět vybrán, nelze ho vybrat znovu
CJL je vždy povinným předmětem
MAT+ není nikdy povinným předmětem
povinné předměty jsou právě 2
nepovinné předměty jsou nejvýše 2
po výběru dvou povinných předmětů je volba dalších (nepovinných) předmětů ze zbývajících libovolná
(žádné další omezení na volbu ve společné části není)

Profilová část
možné varianty podle toho, zda společná část zkoušky žáka obsahuje cizí jazyk či nikoliv:

A) společná část dle volby žáka obsahuje cizí jazyk:
povinné předměty:
CJL + cizí jazyk(y) zvolený(é) ve společné části + další 2 předměty
nepovinné předměty:
nejvýše další 2 předměty

Do profilové části se (na naší škole) volí z předmětů: ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, ZSV, DEJ, ZMP, MAT, DEG, FYZ, CHE, BIO, ICT
a přitom platí:




je-li nějaký předmět vybrán, nelze ho vybrat znovu
CJL a cizí jazyk(y) zvolené ve společné části jsou vždy povinnými předměty
pro CJL, ANJ, FRJ, NEJ, RUJ se zkouška skládá z písemné práce (časově předchází společnou část) a z ústní
zkoušky (časově následuje společnou část); ostatní předměty mají pouze ústní část

Pozor, vazba na společnou část: pokud je ve společné části zvolen cizí jazyk, je tentýž povinným i v profilové části, přitom
zákon ani vyhláška nerozlišuje mezi povinným a nepovinným (ve společné části); klíčové slovo „zvolil“ se může vztahovat
jednak k §78 odst. (1) písm. b), jednak k §78 odst. (2) školského zákona, v §79 odst. (1) škol. zákona to není
specifikováno. Teoreticky tedy v případě, že volba ve společné části bude obsahovat povinné CJL a ANJ a nepovinnou
NEJ, bude v profilové povinná CJL, ANJ, NEJ a další dva předměty, tedy žáka čekají 3 didaktické testy a tři písemné práce
z CJL a cizích jazyků a pak ještě ústní zkoušky z dalších dvou předmětů.

B) společná část dle volby žáka neobsahuje cizí jazyk:
povinné předměty:
CJL + další dva předměty
nepovinné předměty:
nejvýše další 2 předměty

Do profilové části se (na naší škole) volí z předmětů: ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, ZSV, DEJ, ZMP, MAT, DEG, FYZ, CHE, BIO, ICT
a přitom platí:




je-li nějaký předmět vybrán, nelze ho vybrat znovu
CJL je vždy povinným předmětem
pro CJL, ANJ, FRJ, NEJ, RUJ se zkouška skládá z písemné práce (časově předchází společnou část) a z ústní
zkoušky (časově následuje společnou část); ostatní předměty mají pouze ústní část

Volba ve společné části CJL, MAT může být doplněna v profilové části volbou CJL + MAT + 1 další (nejazykový) předmět,
pak to tedy znamená, že žák může maturovat dohromady (ve společné i profilové části) jen ze tří předmětů
a bude
psát jen dva didaktické testy a jednu písemnou práci. Pokud ve státní části není zvolen cizí jazyk a je zvolen pouze
v profilové části, píše se z tohoto jazyka jen písemná práce, didaktický test nikoliv.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem
dle §81 odst. (7) zákona 561/2004 Sb.
Nahradit lze pouze zkoušku profilovou (maximálně 1 povinnou, případně k tomu 1 nepovinnou) na základě žádosti a
certifikátu, termín odevzdání viz Kalendář úkonů dále. Jestliže žák zvolí (povinně či nepovinně) cizí jazyk ve společné
části, příslušný didaktický test píše, nelze ho nahradit.
Další omezení tohoto nahrazení na naší škole je dáno následujícím: zákon 561/2004 Sb. stanoví v §81 odst. (7), že
nahrazení lze uplatnit pouze v případě, že žák koná v profilové části 4 povinné zkoušky. Na naší škole je stanoveno
rozhodnutím ředitele školy, že kromě zákonem 561/2004 Sb., §79, odst. (1) vyjmenovaných zkoušek profilové části (tedy
CJL a případně cizího jazyka) jsou povinné další 2 zkoušky. To znamená: pokud žák zvolí ve společné části povinně CJL a
MAT (a žádný cizí jazyk nepovinně), v profilové části povinně maturuje z CJL a dalších dvou předmětů, tedy profilově
pouze ze 3 předmětů a i kdyby mezi nimi byl cizí jazyk nebo by si profilově zvolil cizí jazyk jako další (nepovinný), nemůže
ho certifikátem nahradit. Teoreticky pokud ve společné části zvolí žák povinně CJL a MAT a nepovinně cizí jazyk, stává se
tento povinným i v profilové části, pak má v profilové části 4 povinné předměty a může tento cizí jazyk certifikátem
nahradit (samozřejmě z něj bude psát didaktický test ve společné části).

Kalendář úkonů
do konce října 2020 zveřejní ředitel maturitní seznam literárních děl pro zkoušku z CJL a nabídku předmětů pro
profilovou zkoušku
do 1. 12. 2020 žák odevzdá vyplněnou přihlášku (v případě požadavku na uzpůsobení podmínek doplněnou
doporučením školského poradenského zařízení) včetně soukromé mailové adresy, uvedené ve školním systému
GymInfo; na tuto adresu mu pak budou zasílány dokumenty z Cermatu
do 15. 12. 2020 škola předá údaje z přihlášek Cermatu (obvykle to bývá ihned po obdržení všech přihlášek, letos se dle
pracovníka Cermatu může tento termín ještě posunout k pozdějšímu datu kvůli pozdnímu vydání maturitní vyhlášky)
do 20. 12. 2020 žák obdrží výpis ze své přihlášky (mailem z Cermatu) pro kontrolu správnosti všech údajů; v případě
chyby informuje do 5 dnů vedení školy
neprodleně po obdržení výpisu z přihlášky žák pomocí autentizačního kódu uvedeného na tomto výpise požádá Cermat
o zaslání protokolu o výsledcích didaktických testů maturitní zkoušky mailem (tento úkon zjednoduší život žákovi i škole
– protokol o výsledcích pak obdrží žák přímo do mailu, nebude třeba jej tisknout a předávat fyzicky)
do 31. 3. 2021 odevzdá žák svůj seznam literárních děl k ústní zkoušce z CJL prostřednictvím systému GymInfo
do 31. 3. 2021 odevzdá žák řediteli žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem spolu s originálem nebo
úředně ověřenou kopií tohoto certifikátu, pokud hodlá a může zkoušku nahradit
do 31. 3. 2021 zveřejní MŠMT kritéria hodnocení didaktických testů (hranice úspěšnosti bude uvedena v testových
sešitech)
nejpozději 2 měsíce před konáním písemné práce zveřejní ředitel způsob záznamu textu při písemné práci (rozumí se
rukopisně, strojopisně nebo záznamem v určeném textovém editoru)
nejpozději před konáním první ze zkoušek profilové části zveřejní ředitel způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky,
schválený maturitní komisí
do 15. 5. 2021 odešle Cermat na maily žáků protokoly o výsledcích jeho didaktických testů (pokud žák podal žádost o
jejich zaslání, viz výše; jinak protokol ředitel fyzicky nejpozději následující pracovní den zpřístupní – tedy umožní jeho
vyzvednutí žákem)

