Maturitní zkouška 2021 – základní informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.
•

Ve společné části (státní) má žák povinné tyto maturitní předměty
a) český jazyk a literatura
b) cizí jazyk nebo matematika
Společná část se nově koná pouze formou didaktického testu. Didaktický test
z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, didaktický test z cizího jazyka trvá 110
minut (40 minut – poslech, 70 minut – čtení a jazykové vědomosti a dovednosti),
didaktický test z matematiky trvá 135 minut.

•

V profilové části (školní) má žák čtyři maturitní předměty
Nově nepovinně:
a) český jazyk a literatura
b) cizí jazyk nebo matematika
V předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk žák nekoná písemnou práci, ústní
zkoušku před zkušební komisí konat nemusí. V případě, že má žák zájem o vykonání
jedné, případně obou z výše uvedených ústních zkoušek, musí písemně sdělit tuto
skutečnost řediteli školy do 30. dubna 2021. Pokud se žák ústní zkoušky z předmětů
dle písm. a) nebo b) nezúčastní, nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení
nebude z příslušného předmětu hodnocen a jeho celkové hodnocení tak nebude
ovlivněno. Pokud si žák zvolí matematiku, profilovou část nekoná.
Nahrazení ústní zkoušky jazykovým certifikátem:
Zkoušku z cizího jazyka může také žák (jako alternativní možnost nekonání) v této části
nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z příslušného jazyka
doložené jazykovým certifikátem, nejméně však na úrovni B2 v případě anglického
jazyka a B1 v případě německého či španělského jazyka (podrobnosti o uznávaných
certifikátech si můžete přečíst v dokumentu „Cizí jazyk – seznam standardizovaných
zkoušek 2021“). Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy
nejpozději do 30. dubna, součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o
úspěšném vykonání zkoušky. O nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka může v této
části žák požádat pouze, pokud tuto možnost nevyužil u cizího jazyka dle písm. c).

Povinně:
c) dvě zkoušky je možno vybrat z následujících předmětů
Anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, matematika, základy společenských
věd, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika, výtvarná výchova.
Pokud si student vybere ve společné části maturitní předmět cizí jazyk, nemůže stejný
předmět již znovu volit v profilové části bod c).
Zkoušky profilové části se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí. Ústní zkouška trvá 15 minut (+ 15 minut na přípravu).

Data konání společné části MZ (didaktické testy):
Pondělí 24. května 2021 – matematika, anglický jazyk
Úterý 25. května 2021 – český jazyk a literatura
Středa 26. května 2021 – matematika rozšiřující, německý a španělský jazyk
Data konání profilové části MZ (ústní zkoušky):
1. června 2021 - 4.B
2. června 2021 - 4.B

3. června 2021 - 4.D
4. června 2021 - 4.D
7. června 2021 - 4.D

8. června 2021 - 4.A
9. června 2021 - 4.A
10. června 2021 - 4.A

Mimořádné termíny
Žákovi přihlášenému ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v
jarním zkušebním období 2021 (či podzimním zkušebním období 2021) se navyšuje
počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku (nově jsou tedy možné až 3
opravné zkoušky) u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části,
ke které je přihlášen.
V případě, že žák v jarním zkušebním období 2021 neuspěje u povinné (nepovinné)
zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo se omluví z konání této zkoušky,
umožňuje se konaní náhradní nebo opravné zkoušky v mimořádném termínu. Žák,
který neuspěl v jarním zkušebním období 2021 nebo se omluvil, je automaticky
přihlášen ke konání maturitní zkoušky na mimořádný termín, pokud se nedostaví, je
omluven. Mimořádné termíny byly stanoveny na 7., 8. a 9. červenec 2021.

Další informace o maturitních zkouškách naleznete na edu.cz a cermat.cz.

V Brně dne 3. května 2021

RNDr. Miroslav Štefan
ředitel školy

