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Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021: 

 
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Danou část maturitní 

zkoušky student úspěšně vykoná, pokud úspěšně složí všechny povinné 

zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Student získá střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.  

 

Společná část maturitní zkoušky: 

 
Povinné zkoušky 

 

Český jazyk a literatura – didaktický test  

 

Cizí jazyk (Anglický/Španělský/Německý/Francouzský jazyk) – didaktický test 

nebo  

Matematika – didaktický test 

 

Nepovinné zkoušky (max. 2) 

 

Matematika – didaktický test 

 

Cizí jazyk (Anglický/Španělský/Německý/Francouzský jazyk) – didaktický test 

 

Matematika rozšiřující – didaktický test 

 

 

Student nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu, z něhož koná 

povinnou zkoušku. 

 

Profilová část maturitní zkoušky: 

 
Povinné zkoušky (studenti si ve šk. roce 2020/2021 mohou zvolit, zda budou 

tyto zkoušky skládat; o svém záměru zkoušky konat písemně informují 

ředitele školy do 30. 4.) 
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Český jazyk a literatura – ústní zkouška 

 

Cizí jazyk (Anglický/Španělský/Německý/Francouzský jazyk) – ústní zkouška 
(Pozn. Cizí jazyk je povinná zkouška profilové části MZ pouze v případě, že si student zvolil 

cizí jazyk jako povinnou zkoušku ve společné části MZ. I zde platí, že si student může do 30. 

4. zvolit, zda bude zkoušku skládat.) 

 

Povinně volitelné zkoušky (student si volí 2 zkoušky; není možné zvolit stejný 

předmět, jaký si student zvolil z povinných zkoušek společné části MZ) 

 

Cizí jazyk (Anglický/Španělský/Německý/Francouzský jazyk) – ústní zkouška 

 

Dějepis – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního dějepisného 

semináře) 

 

Zeměpis – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního zeměpisného 

semináře a absolvování předmětu IGCSE Geography či IB Geography) 

 

Biologie – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního biologického 

semináře a absolvování předmětu IGCSE Biology či IB Biology) 

 

Základy společenských věd – ústní zkouška (podmínkou je absolvování 

maturitního semináře ze ZSV) 

 

Matematika – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního 

matematického semináře) 

 

Nepovinné zkoušky (max. 2; není možné zvolit stejný předmět, jaký si student 

zvolil z povinných zkoušek společné části MZ) 

 

Cizí jazyk (Anglický/Španělský/Německý/Francouzský jazyk) – ústní zkouška 

 

Dějepis – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního dějepisného 

semináře) 

 

Zeměpis – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního zeměpisného 

semináře a absolvování předmětu IGCSE Geography či IB Geography) 
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Biologie – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního biologického 

semináře a absolvování předmětu IGCSE Biology či IB Biology) 

 

Základy společenských věd – ústní zkouška (podmínkou je absolvování 

maturitního semináře ze ZSV) 

 

Matematika – ústní zkouška (podmínkou je absolvování maturitního 

matematického semináře) 

 

 

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

 

Maturitní zkoušku z cizího jazyka lze nahradit certifikátem pouze v případě, že 

si student zvolil ve společné části MZ jako povinnou zkoušku cizí jazyk. 

  

V případě, že chce student nahradit povinnou zkoušku z cizího jazyka ve 

společné části MZ, musí vykonat didaktický test, ale nemusí konat ústní 

zkoušku. 

V případě, že chce student nahradit povinně volitelnou zkoušku z cizího jazyka 

v profilové části MZ, nemusí konat ústní zkoušku. 

 

Lze nahradit maximálně jednu povinnou/povinně volitelnou zkoušku z cizího 

jazyka a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. 

 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky 

dokládající znalosti studenta na úrovni C1–C2 (Anglický jazyk), B2 (Španělský 

jazyk) a B1 (Německý jazyk/Francouzský jazyk) podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může uznat jako 

náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 30. dubna. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává student řediteli školy nejpozději 

do 30. dubna pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 27. 

srpna pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Je dostačující, když 

student (žadatel) doloží jakýkoliv doklad potvrzující úspěšné vykonání 

standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal 

jazykovou zkoušku, a to až do 5 dnů přede dnem zahájení ústních zkoušek 
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z cizího jazyka.  Pokud tento doklad student v tomto termínu nedodá, koná ústní 

zkoušku z cizího jazyka před maturitní komisí.   


