Vypracováno dle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 177/2009 Sb. a dalších opatření MŠMT
v aktuálních zněních k 17. 3. 2021

Podmínka k možnosti konat maturitní zkoušku:
úspěšné ukončení 1. pololetí (tedy s hodnocením nejméně „prospěl/a“) do 31. 3. 2021

Společná část
výhradně formou didaktického testu:
CJL 85min, cizí jazyk 110min (z toho 40min poslech), MAT 135min, 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
výhradně ústní zkoušky
možné varianty podle toho, zda společná část zkoušky žáka obsahuje cizí jazyk či nikoliv:

A) společná část dle volby žáka obsahuje cizí jazyk:
nepovinné předměty (podrobněji v části Nepovinné předměty vázané na státní část):
CJL + cizí jazyk(y) zvolený(é) ve společné části
povinné předměty:
další dva předměty
další 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

Pozor, vazba na společnou část: pokud je ve společné části zvolen cizí jazyk (jako povinný i/nebo nepovinný), tentýž se
musí objevit na přihlášce i v profilové části jako předmět stejné volby (povinný/nepovinný). Teoreticky tedy v případě, že
volba ve společné části bude obsahovat povinné CJL a ANJ a nepovinnou NEJ, bude v profilové nepovinná CJL, ANJ a
povinné další dva předměty a nepovinná NEJ, tedy žáka čekají 3 didaktické testy a tři písemné práce (a k tomu ústní
zkoušky).

B) společná část dle volby žáka neobsahuje cizí jazyk:
nepovinné předměty (podrobněji v části Nepovinné předměty vázané na státní část):
CJL
povinné předměty:
další dva předměty
další 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

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. Pokud ve státní části není zvolen cizí jazyk a je zvolen pouze v profilové části, je
povinným předmětem (didaktický test se z něho nepíše, ale ústní profilová zkouška se z něho koná).

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 je 30. 4. 20201. 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. Pokud ve společné části zvolí žák povinně CJL a MAT a nepovinně cizí jazyk, zůstává tento
nepovinným i v profilové části, pak má v profilové části pouze 3 povinné předměty (jazyk nepovinný ze společné části
nemůže být povinným v profilové části) a nemůže tento cizí jazyk certifikátem nahradit.
Další podrobnosti z metodického pokynu MŠMT k tomuto bodu:

Nemůže-li žák k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky, může tento nebo jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované
jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku, předložit řediteli školy nejpozději 5
dní před konáním prvního školního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.
Nepředloží-li žák doklad v tomto termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Nepovinné předměty vázané na státní část
Obecně (na naší škole) platí: pokud žák má právo nematurovat profilově z CJL a/nebo z cizího jazyka a nepodá žádost
o umožnění zkoušek, nebude je konat (nebude mít tyto zkoušky v rozpisu).

Další skutečnosti k tomuto bodu jsou citujeme z metodického pokynu MŠMT:

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním
období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části.
Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z
českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka
nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit,
že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.
Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním
vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje
ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z
českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka).
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm
prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 14), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního
předmětu nárok na dva opravné pokusy. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky
a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale
bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín
a zbývají mu dva opravné pokusy. Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal
ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). Do pěti let od úspěšného
ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní
zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami),
původní vysvědčení žák vrátí. Tato skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána v maturitní
dokumentaci.
Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních
ročníků (bez ohledu na formu vzdělávání) a nevztahuje se na zkoušku z cizího jazyka, který není vázán na společnou
část.
Žáci konající zkoušky v náhradním nebo opravném termínu konají tyto ústní zkoušky za běžných podmínek, (a to včetně
písemné práce – kromě žáků, kteří konali maturitu poprvé v loňském školním roce, kteří písemnou práci nekonají – k
písemným pracím viz více v následující kapitole).
Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění
jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České
republice nebo v zahraničí. V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat
bude, nebude ji moci vykonat jakou součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. Doložení úspěšně vykonaného
výsledku této zkoušky pak bude možné pouze vykonání další maturitní zkoušky nebo vykonání jednotlivé zkoušky dle §
113 školského zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného
zkušebního předmětu.
(konec citace)

Kalendář
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 zveřejní MŠMT kritéria hodnocení didaktických testů (hranice úspěšnosti bude uvedena v testových
sešitech)
do 30. 4. 2021 odevzdá žák svůj seznam literárních děl k ústní zkoušce z CJL prostřednictvím systému GymInfo
do 30. 4. 2021 oznámí žák písemně řediteli školy, že hodlá v profilové části vykonat ústní zkoušku(y) z CJL a/nebo cizího
jazyka vázanou (vázané) na státní část; oznámení je třeba provést požadovanou formou, která bude upřesněna (mail
maturantům)
do 30. 4. 2021 podá žák písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem + příslušný doklad
14. 5. 2021 vydávání vysvědčení za 4. ročník
24. – 26. 5. 2021 didaktické testy společné části
od 1. 6. 2021 zkoušky profilové části
nejpozději před konáním první ze zkoušek profilové části zveřejní ředitel způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky,
schválený maturitní komisí
do 7. 6. 20201 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)
7. – 9. 7. 2021 – mimořádný termín didaktických testů společné části – pouze pro omluvené z řádného termínu z důvodu
onemocnění Covid-19 nebo nařízené karantény (nelze použít pro jiné důvody). Je nutno podat přihlášku k tomuto
mimořádnému termínu, a to do 3 dnů od poslední zkoušky řádného termínu, kterého se maturant měl účastnit

