
Průvodce maturitními zkouškami v jarním termínu školního roku 

2020/2021  

Maturitní zkouška (MZ) ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí - společné (státní) 
a profilové (školní). Žák musí úspěšně složit  povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní 
zkoušky se opírá o platnou legislativu Školský zákon č. 561/2004 Sb, vyhlášku 177/2009., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů. Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. 

 Společná část maturitní zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z druhé 
zkoušky, pro kterou si žák zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk. Zkoušky společné části maturitní 
zkoušky se konají pouze formou didaktického testu. 

 V jarním zkušebním období se didaktické testy konají ve dnech 3. - 7. května 2021. 

 
Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám. 

Na oboru Zdravotnický asistent: Somatologie, Informační a komunikační technologie 

Na oboru Masér sportovní a rekondiční: Somatologie, Informační a komunikační technologie 

Na oboru Laboratorní asistent: Biochemie, Informační a komunikační technologie 

Na oboru Asistent zubního technika: Somatologie a stomatologie, Informační a komunikační 
technologie   

Na oboru Zdravotnické lyceum: Chemie, Psychologie 

Žáci se mohou také přihlásit k výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky - matematika 
rozšiřující. 

Zkouška z českého jazyka a literatury 
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut a žákovi podle § 20 
odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z 
českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník. 

Zkouška z cizího jazyka 
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk- trvá 100 minut a zahrnuje 40 minut  poslechovou 
část a 60 minut část testu ověřující čtení, jazykové vědomosti a dovednosti. Žák může zvolit pouze 
takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové 
zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělání, ve kterém se žák vzdělává.  . 

Zkouška z matematiky 
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se 
na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při konání 
didaktického testu použít překladový slovník. (Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v 
profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje 
žádná povinná profilová zkouška.) 

 Profilová část maturitní zkoušky 

Podoba profilové části je plně v kompetenci ředitele školy. Profilová část maturitní zkoušky se skládá 
ze zkoušky z českého jazyka a literatury a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a 
formou ústní zkoušky a z dalších tří povinných zkoušek včetně praktické maturitní zkoušky. 
Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ. 

 

 



Termíny: 

7. 4. 2021 - písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího 
slohové práci, 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. 

9. 4. 2021 - písemná práce z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 
minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při 
konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 

Praktické maturitní zkoušky probíhají v následujících termínech: 

Třídy: 4AZA, 4BZA,        22.4. - 28. 4. 2021 

Třída: 4CZA      22. 4. - 23. 4. 2021 

Třída: 4AZT     22. 4. - 28. 4. 2021  

Třída: 4ZDL                    26. 4. - 27. 4. 2021 

Třída: 4LAA         26. 4.  2021 

Třída: 4MSR     27. 4. - 28. 4. 2021  

Ústní maturitní zkoušky proběhnou v tomto období: 

Třídy: 4ZDL, 4LAA, 4AZT    17. 5. - 21. 5. 2021  

Třídy: 4AZA, 4BZA, 4CZA      24. 5. - 28. 5.2021 

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 
minut. 

 Zkoušky profilové části maturitní zkoušky mají povahu ústní zkoušky v délce trvání 15 

minut. 

 Hodnocení žáků vychází z kritérií hodnocení daného předmětu. Každá zkouška profilové 

části se hodnotí samostatně a to známkou 1 až 5. 
 

Přihlašování k MZ probíhá na základě vyplnění oficiálního formuláře přihlášky, který žáci odevzdají 

podepsaný nejpozději do 2. 12. 2020 spolu s doporučením školského poradenského zařízení (platí 

pouze pro žáky se SVP).  

Všichni žáci  4. ročníků musí podat přihlášku k MZ v jarním termínu. Na základě autentizačního 

kódu žáka obdrženého na výpisu z přihlášky se žáci mohou registrovat od 2. ledna 2021 ve 

„Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) a získat své výsledky ihned po zveřejnění Centrem! Žáci 4. ročníků 

odevzdají seznam přečtených knih (20 titulů) vyučujícím českého jazyka nejpozději do 31. 3. 2021. 

Žáci  všech tříd mají stanoveno studijní volno na přípravu k vykonání maturitních zkoušek. 

V Plzni dne: 27. 10. 2020                                        RNDr. Milan Štěpánek    

        zástupce ředitelky školy   

 


