Organizace maturitní zkoušky 2021/2022
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 (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 (písemná a ústní část)
b) cizí jazyk (písemná a ústní část), pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ
Povinně volitelná část

c) 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.
Obor Obchodní akademie –
Povinná část

a) český jazyk (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

d) Ekonomika

Povinně volitelná část

Žák si vybírá jeden předmět z nabídky:
účetnictví, matematika, informatika, společenskovědní blok
Nepovinná část profilové maturitní zkoušky pro všechny obory

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

Důležité termíny:
1. prosinec 2021 - 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. březen 2022 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka
(ústní část)
27. června 2022 - nejzazší termín pro podání přihlášky řediteli školy k maturitní zkoušce
v podzimním termínu
V Sedlčanech dne 30. 9. 2021
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ředitel školy

