Organizace maturitní zkoušky 2020/2021

Společná část maturitní zkoušky

Vyplývá ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., Vyhlášky č. 177/2009 Sb. a ze Zákona č.
284/2020 Sb. ve znění pozdějších novel. Je organizována centrálně Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání. Předměty společné části pro všechny studijní obory jsou:
a) Český jazyk a literatura (didaktický test)
b) Cizí jazyk (didaktický test), nebo matematika (didaktický test)
c) Volitelná část – max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika, matematika
rozšiřující

Profilová část maturitní zkoušky
Obory gymnázia
Povinná část

a) český jazyk a literatura (písemná a ústní část)
b) cizí jazyk (písemná a ústní část), pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ
Povinně volitelná část

žák si volí dva předměty z nabídky, která je v souladu s platnými předpisy. Pokud si
žák nezvolí cizí jazyk ve společné části MZ, zvolí si jej v části profilové. Nabídku
předmětů předkládá ředitel školy. Zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné
práce a formou ústní zkoušky, zkoušky z ostatních předmětů mají podobu ústní
zkoušky.
Nabídka předmětů volitelné části MZ:
Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Dějepis,
Zeměpis, Matematika, Fyzika, Biologie, Chemie, Informatika

Rozsah písemné práce z českého jazyka – min 250 slov, délka trvání zkoušky – 120
minut
Rozsah písemné práce z cizího jazyka – min 200 slov (všech vypracovaných částí
práce dohromady), délka trvání – 75 minut

Obor Obchodní akademie –
Povinná část

a) český jazyk a literatura (písemná a ústní část)
b) cizí jazyk (písemná a ústní část), pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ

c)

Praktická zkouška z odborných předmětů – délka trvání 240 min písemná část + 60
min účtování na PC

d) Ekonomika

Povinně volitelná část

Žák si vybírá jeden předmět z nabídky:
-

účetnictví, matematika, informatika, společenskovědní blok, cizí jazyk

Zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky, zkoušky
z ostatních předmětů mají podobu ústní zkoušky.

Rozsah písemné práce z českého jazyka – min 250 slov, délka trvání zkoušky – 120 minut
Rozsah písemné práce z cizího jazyka – min 200 slov (všech vypracovaných částí práce
dohromady), délka trvání – 75 minut

Nepovinná profilové maturitní zkoušky pro všechny obory

Žák může dále konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů obsažených v učebním
plánu školy.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák řádně přihlásil, lze nahradit výsledkem
standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové

úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší
podle SERR (Společný evropský referenční rámec).
Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části MZ žák koná alespoň 4 zkoušky.
Nahradit lze pouze profilovou část zkoušky, tedy ústní část a písemnou část, nikoliv didaktický test.

Důležité termíny:
30. listopad 2020 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy.
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ přiloží k přihlášce doporučení
školského poradenského zařízení.
31. 3. 2021 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka (ústní
část)
24. června 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky řediteli školy k maturitní zkoušce
v podzimním termínu

V Sedlčanech dne 4. 2. 2021

Mgr. Radomír Pecka
ředitel školy

