SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

Maturitní zkouška na Slovanském gymnáziu Olomouc,
Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc
JARNÍ A PODZIMNÍ TERMÍN 2021
Podmínky pro maturitní zkoušky včetně doplňujících informací pro vzdělávací obory
79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium.
Vypracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou,
ve znění pozdějších předpisů.
Termíny:

jarní zkušební období: 2. květen – 10. červen 2021
didaktické testy: 2. květen – 15. květen 2021
profilová část: 16. květen – 10. červen 2021
písemné práce: nejdříve 1. duben 2021
podzimní zkušební období: 1. září – 20. září 2021
didaktické testy: 1. září – 10. září 2021

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.
1. povinná zkouška: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – DIDAKTICKÝ TEST
-

zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY je zkouškou komplexní
(didaktický test – společná část MZ, písemná práce a ústní zkoušení – profilová
část MZ)

2. povinná zkouška: MATEMATIKA – DIDAKTICKÝ TEST nebo CIZÍ JAZYK –
DIDAKTICKÝ TEST

-

zkouška z CIZÍHO JAZYKA je zkouškou komplexní (didaktický test – společná část
MZ, písemná práce a ústní zkoušení – profilová část MZ)
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3. nepovinná zkouška
-

žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky a volí přitom z předmětů
MATEMATIKA,

CIZÍ

JAZYK,

MATEMATIKA

ROZŠIŘUJÍCÍ

(dříve

MATEMATIKA+). Nelze konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, ze
kterého je konána zkouška povinná.
Volba z cizích jazyků:


Anglický jazyk



Francouzský jazyk



Španělský jazyk



Německý jazyk



Ruský jazyk.

Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ dle kritérií zveřejněných Cermatem.
Vzhledem k mimořádné situaci s pandemií Covid-19 a na základě zákonných změn a novelizace
prováděcího právního předpisu č. 177/2009 Sb., ředitel gymnázia upravuje pouze pro školní
rok 2020/2021 profilovou část maturitní zkoušky takto:
1. písemná práce z českého jazyka a literatury + ústní zkouška z českého jazyka a literatury
2. písemná práce z cizího jazyka + ústní zkouška z cizího jazyka (v případě, že žák nevolí ve
společné části matematiku)
3. povinná profilová zkouška
4. povinná profilová zkouška
V tomto školním roce bude tedy každý žák volit pouze dvě povinné profilové zkoušky. Zvolí-li žák
cizí jazyk v profilové části, skládá tuto zkoušku, v návaznosti na novou právní úpravu, formou
písemnou i ústní.
Ředitel školy stanovil pro žáky následující nabídku předmětů, ze kterých lze skládat povinné
profilové maturitní zkoušky:
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CIZÍ JAZYK (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Ruský jazyk),
MATEMATIKA, BIOLOGIE, FYZIKA, CHEMIE, ZEMĚPIS, ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH
VĚD, DĚJEPIS, INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Podmínkou volby profilové maturitní zkoušky je zařazení předmětu v učebním plánu daného
studenta s časovou dotací nejméně 144 hodin za celou dobu studia na vzdělávacím oboru. Žák
nemůže v povinné profilové zkoušce volit stejný cizí jazyk jako v části společné.


nepovinná profilová zkouška: žák může nad rámec povinných zkoušek konat
nejvýše 2 nepovinné zkoušky a volí přitom z předmětů stanovených ředitelem
školy:

CIZÍ JAZYK (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Ruský jazyk),
MATEMATIKA, BIOLOGIE, FYZIKA, CHEMIE, ZEMĚPIS, ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH
VĚD, DĚJEPIS, INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ESTETICKÁ VÝCHOVÁ –
HUDEBNÍ, ESTETICKÁ VÝCHOVA – VÝTVARNÁ.
Podmínkou konání zkoušek v profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické
testy jsou hodnoceny, jak bylo výše uvedeno, pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není
podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního
vysvědčení.
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Přihlašování k maturitní zkoušce
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce v průběhu druhé poloviny měsíce listopadu 2020 (přihláška
k maturitní zkoušce + případné doporučení školského pedagogického zařízení) a první poloviny
měsíce prosince (výpis z přihlášky k maturitní zkoušce). Nebude se požadovat, aby žák svým
podpisem stvrzoval správnost údajů uvedených ve výpisu.
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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 o 30
minut a má možnost použít překladový slovník.
Zkouška z cizího jazyka
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část a
60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
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 má možnost použít
překladový slovník. Pokud si žák vybere v rámci společné části zkoušku z matematiky, nemá to vliv
na jeho možnost volby zkoušky z matematiky i v profilové části. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí
školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 15 minut a má
možnost použít překladový slovník.
Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující
Nově je mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zařazena zkouška ze zkušebního
předmětu „matematika rozšiřující“. Didaktický test z tohoto předmětu trvá 150 minut.
Citace § 78 zákona 561/2004 Sb.
Společná část maturitní zkoušky
§ 78
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
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b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit
pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé
zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů
uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým
testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně
vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.
(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních
předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.
§ 78a
(1) Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní
zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále
jen „katalog“) pro příslušný zkušební předmět. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 48
měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí pro
zkušební předmět matematika rozšiřující.
(Změna pozbývá platnosti dnem 30. září 2025).
(2) Zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Účast je povolena žákům konajícím
zkoušku, pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky (dále jen
„zadavatel“), školnímu maturitnímu komisaři (dále jen „komisař“), řediteli školy a školním
inspektorům České školní inspekce. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je
povolena též účast osob zajišťujících asistenci nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo do
dalších komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední
ročník středního vzdělávání.
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(4) Před konáním každé ze zkoušek společné části maturitní zkoušky je žák povinen předložit
zadavateli svůj průkaz totožnosti opatřený fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné
pochybnosti o totožnosti žáka, který jej předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke
zkoušce. Důvody nepřipuštění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní zkoušce.
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a
formou ústní před zkušební maturitní komisí. Není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému
se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové
části. Z tohoto důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu dvakrát,
ale je možná varianta, že žák, který ve společné části konal zkoušku z matematiky nebo např.
z anglického jazyka, může v profilové části zvolit např. německý jazyk, z něhož bude konat pouze
písemnou práci a ústní zkoušku.
Písemná 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 110 minut včetně času na volbu
zadání. Tento čas může být upraven pro žáky s uzpůsobenými podmínkami. Při konání písemné práce
má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Pro písemnou práci stanovuje ředitel školy nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně
před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a
popřípadě výchozí text k zadání.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání
didaktického testu o 40 % a má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
Ústní zkouška zachovává obdobné znaky jako v letech minulých. Pedagog je zkoušejícím, nejedná
se nadále o hodnotitele ústní zkoušky. Způsob a kritéria hodnocení včetně hranice úspěšnosti navrhuje
ředitel školy.
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Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň stanoví kritéria pro sestavení
vlastního seznamu literárních děl žákem, který odevzdává nejpozději 31. března 2021 (jarní část MZ)
nebo 30. června 2021 (podzimní část MZ). Neodevzdá-li žák do těchto termínů svůj seznam
literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních
děl pro daný obor vzdělání. Maturitní seznam literárních děl a kritéria platí i pro opravnou zkoušku a
náhradní zkoušku. (Lze využívat nadále pracovní listy Centra).
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující
znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
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 60 minut včetně času na volbu zadání. Tento čas
může být upraven pro žáky s uzpůsobenými podmínkami. Při konání písemné práce má žák možnost
použít překladový slovník.
Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením
zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí
text k zadání.
Ústní zkouška z cizího jazyka
Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být
monotematické. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
Pracovní list je monotematický, nelze tedy bez zásadní úpravy používat pracovní listy Centra.
V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné
práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud
úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
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Citace § 79 zákona 561/2004 Sb.
Profilová část maturitní zkoušky
§ 79
(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si
žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z
dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví
rámcový vzdělávací program. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je
jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny.
(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák
může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se
uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1.
(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných
zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek,
a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části
maturitní zkoušky.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou
a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,
b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
c) písemné zkoušky,
d) písemné práce,
e) praktické zkoušky, nebo
f) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až e).
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(5) Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a
formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
(6) Obhajobu maturitní práce podle odstavce 4 písm. a) a zkoušky konané formou ústní zkoušky podle
odstavce 4 písm. b) koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Žák může konat
profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky
úspěšně.
(7) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné
zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané
formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví,
bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

V Olomouci dne 23. 10. 2020

RNDr. Radim Slouka, v.r.
ředitel Slovanského gymnázia

