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Maturitní zkouška 2021
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové
části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky:
Společná část maturitní zkoušky se koná formou didaktického testu.
Zkušebními předměty jsou:
1. český jazyk a literatura
2. a) cizí jazyk
nebo
b) matematika
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce
a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní
zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z
dalších dvou povinných zkoušek. Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou
zkoušku z matematiky, musí v profilové části povinně složit maturitní zkoušku z cizího jazyka.
Zkoušky v profilové části se konají formou ústní a praktické zkoušky před zkušební maturitní komisí
dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. Za první povinnou zkoušku pro
všechny žáky byla stanovena právní výuka a druhou ústní zkoušku si vyberou z nabídky předmětů.
Nabídka předmětů pro povinné zkoušky
profilové části maturity:

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky
profilové části maturity:

Kriminologie a kriminalistika
Bezpečnostní a střelecká příprava

Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk)
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Kriminologie a kriminalistika
Bezpečnostní a střelecká příprava

Pro nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky nelze vybrat předmět, z něhož již žák
maturoval buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo si jej vybral jako předmět povinné zkoušky
v profilové části maturitní zkoušky.
Maturitní zkoušky v profilové části se na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
konají v termínu od 17. května 2021. Žákům náleží podle § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění, 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, toto studijní volno
bude od pondělí 10. května do pátku 14. května 2021. Praktická zkouška se koná v termínu od 19.
dubna do 23. dubna 2021.
Mgr. Šárka Jonešová
Společná část maturitní zkoušky
Forma: didaktický test

Český jazyk
a
literatura
75 minut

Cizí jazyk

100 minut
poslechová část - 40 minut
část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti - 60 minut
Profilová část maturitní zkoušky
Forma:

Matematika
120 minut

písemná práce
ústní zkouška
praktická zkouška

Český jazyk
a
literatura

Písemná práce
minimální rozsah 250 slov
časový rozsah 110 minut včetně času na volbu zadání
zadání jsou zveřejněna těsně před zahájením
Ústní zkouška
řízený rozhovor s využitím pracovního listu
žák si pro zkoušku sestavuje maturitní seznam literárních děl ze školní nabídky
pracovní list obsahuje úryvek z konkrétního literárního díla a zadání ověřující znalosti a
dovednosti vztahující se k učivu o jazyce a slohu
doba přípravy na zkoušku je 20 minut
doba zkoušky nejdéle 15 minut

Cizí jazyk

Písemná práce
minimální rozsah 200 slov
časový rozvrh 60 minut včetně času na volbu zadání
zadání jsou zveřejněna těsně před zahájením
Ústní zkouška
řízený rozhovor s využitím pracovního listu
pracovní list obsahuje jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu a terminologii
vztahující se k oboru
doba přípravy na zkoušku je 20 minut
doba zkoušky nejdéle 15 minut

Profilové

Ústní zkouška

předměty

pro každou zkoušku je zveřejněno 20 – 30 témat
řízený rozhovor
doba přípravy na zkoušku je 15 minut
doba zkoušky nejdéle 15 minut

Praktická zkouška

Zkouška z odborných předmětů

