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MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021 
se koná podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů a Metodiky 

MŠMT k novele vyhlášky č. 177/2009Sb. 

Základní informace 
Na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky zůstává maturitní zkouška 
rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, ale došlo ke změnám ve struktuře obou částí. 
1. společná část zkoušky, didaktické testy jsou hodnoceny centrálně, zadání je jednotné pro 

všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu podle stejné metodiky na všech školách 
v ČR v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu.:  

a. povinně zkouška z Českého jazyka a literatury 
b. povinně volitelná část mezi zkouškou z Anglického jazyka a Matematiky 

▪ forma didaktický test 
▪ hodnocení slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti (žáci 

z těchto částí neobdrží na vysvědčení známku) 
1. profilová část zkoušky, zkoušky jsou hodnoceny maturitní komisí, ředitel školy může do 

nabídky povinných zkoušek profilové části zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části 

vzdělávacího programu, jejichž součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících činí 

za celou dobu studia nejméně 4 vyučovací hodiny, pokud je obsahem zkoušky více obsahově 

příbuzných předmětů, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají): 

a. povinně zkouška z Českého jazyka a literatury (maturitní seznam literárních děl, žák 

odevzdá do 31. 03. 2021) 

b. povinně zkouška i Anglického jazyka (pokud si žák zvolil ve společné části Anglický 

jazyk) 

c. povinně 3 profilové zkoušky 

d. možnost volby nepovinné zkoušky (výsledky nepovinných zkoušek nemají vliv na 

celkový výsledek maturitní zkoušky) 

U ústní zkoušky si žák losuje zadání ze sady otázek v předmětu, následuje příprava (15 minut) a 

ústní zkouška před maturitní komisí (15 minut). U jazykových zkoušek (Český jazyk, Anglický jazyk) 

je doba přípravy 20 minut. 

Povinné zkoušky konané ústní formou pro zaměření oboru Strojírenství 23-41-M/01 
▪ Český jazyk a literatura 
▪ Matematika 
▪ Anglický jazyk 
▪ Stavba a provoz strojů (obsahově zahrnuje předměty Stavba a provoz strojů, Části strojů, 

Mechanika, Fyzika) 
▪ Strojírenská technologie (obsahově zahrnuje předměty Strojírenská technologie, Praxe, Části 

strojů, Mechanika) 
 
 

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/skolsky_zakon_od_1_10_2020.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/vyhlaska_177_2009_15-10-2020.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/Metodika_k_novele_vyhl%C3%A1%C5%A1ky_%C4%8D.177.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/Metodika_k_novele_vyhl%C3%A1%C5%A1ky_%C4%8D.177.pdf
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Nepovinné zkoušky konané ústní formou pro zaměření oboru Strojírenství 23-41-M/01 
▪ Anglický jazyk (pokud si žák zvolil ve společné části zvolil tuto zkoušku) 
▪ Matematika 
▪ Fyzika (obsahově zahrnuje předměty Fyzika, Mechanika, Stavba a provoz strojů, Praxe) 
▪ Informační a komunikační technologie 
 

Termíny pro podání přihlášky 
Žáci podají přihlášku k maturitní zkoušce zástupci ředitele školy, a to nejpozději do: 
▪ 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období; 
▪ 25. června 2021 pro podzimní zkušební období. 

 

Termín odevzdání seznamu literárních děl a praktické maturitní zkoušky 
▪ 31. března 2021 – odevzdání seznamu 20 literárních děl učiteli Českého jazyka a literatury; 

▪ 16. dubna 2021, do 12:00 hodin – odevzdání maturitní práce k praktické maturitní zkoušce, 

způsob elektronicky nahráním do aplikace OneDrive školy (pokyny k odevzdání – viz maturitní 

práce). 

Termíny konání zkoušek pro jarní období 
▪ didaktické testy společné části se uskuteční v období od 3. května do 7. května 2021 – přesný 

časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021; 
▪ zkoušky profilové části se uskuteční v období od 16. května do 10. června 2021; 
▪ písemná práce z Českého jazyka a literatury se uskuteční 7. dubna 2021;  
▪ písemná práce z Anglického jazyka se uskuteční 8. dubna 2021.  
 
Termíny zkoušek se mohou vzhledem k pandemii COVID-19 měnit. 
 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky  
Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 
konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích 
potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.  
 
Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 
zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek 
odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.  
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ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK 
SI MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 
ZKOUŠKY) 

společná část povinně: 
Český jazyk a literatura: 
(didaktický test, 75 minut) 
povinně volitelné: 
Anglický jazyk 1): 
(didaktický test, poslech 40 
minut, čtení a jazykové 
kompetence 60 minut) 
Matematika: 
(didaktický test, 120 minut) 

Anglický jazyk: 
(didaktický test, poslech 40 
minut, čtení a jazykové 
kompetence 60 minut) 
Matematika: 
(didaktický test, 120 minut) 
Matematika rozšiřující: 
(didaktický test, 150 minut) 

profilová část Český jazyk a literatura: 
1. písemná práce (výběr ze 4 

zadání, 120 minut, min. 
250 slov) 

2. ústní zkouška (20 děl, 
příprava 20 minut, 
zkouška 15 minut) 

Anglický jazyk 2): 
1. písemná práce (1 zadání, 

60 minut, min. 200 slov) 
2. ústní zkouška (příprava 20 

minut, zkouška 15 minut) 
Praktická maturitní zkouška: 
(maturitní práce a její 
obhajoba před maturitní 
komisí, příprava 5 minut, 
obhajoba 15 minut) 
Stavba a provoz strojů: 
(příprava 15 minut, zkouška 15 
minut) 
Strojírenská technologie: 
(příprava 15 minut, zkouška 15 
minut) 
 

Další profilové zkoušky 
z nabídky stanovené 
ředitelem školy, žák může 
konat nejvýše 2 zkoušky): 
Anglický jazyk (pokud si žák 
zvolil ve společné části zvolil 
tuto zkoušku): 
1. písemná práce (1 zadání, 

60 minut, min. 200 slov) 
2. ústní zkouška (příprava 20 

minut, zkouška 15 minut) 
Matematika: 
(příprava 15 minut, zkouška 15 
minut) 
Fyzika: 
(příprava 15 minut, zkouška 15 
minut) 
Informační a komunikační 
technologie: 
(příprava 15 minut, zkouška 15 
minut) 
 

Poznámky: 
1) Společnou zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem 
úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem. 
2) Profilovou zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., 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, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. 

 
 V Kolíně dne 20. října 2020                                                                        Ing. Jaromír Kratochvíl v. r. 

                                                                                                ředitel školy 


