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Průvodní komentář ke změně podoby maturitní zkoušky v roce 2021 

Maturantky a maturanti, 
v roce 2021 prodělává maturitní zkouška dost rozsáhlou proměnu. Stejně jako v předchozích 
letech jsme pro Vás připravili dva školní dokumenty: 

1. Vnitřní předpis školy o maturitě 2021 
(podrobný dokument s vysvětlením jednotlivých částí MZ) 

2. Společné a profilové zkoušky MZ 
(stručný přehled, který pouze vyjmenovává nabídku zkoušek pro školní rok 2020/2021) 

Pro jednodušší vhled představím základní informace: 

1. Společná (státní) část (forma: didaktický test) 

- dvě povinné zkoušky: 1. CJL, 2. MAT, nebo CJ (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, nebo SPJ) 
- až dvě nepovinné zkoušky (jiné než zvolené povinné) 
- nepovinná zkouška matematika rozšiřující 

Hodnocení zkoušek: pouze uspěl/neuspěl + procentuální vyjádření 

2. Profilová (školní) část 

- tři, nebo čtyři povinné zkoušky: 1. CJL (písemná práce + ústní zkouška), 2. CJ (písemná práce 
+ ústní zkouška) – volba druhé povinné profilové zkoušky automaticky navazuje na volbu ze 
společné části, tedy pokud to byl cizí jazyk, bude to stejný cizí jazyk, při volbě matematiky 
odpadá druhá povinná profilová zkouška (tedy jsou celkem pouze tři), 3. a 4. zkouška jsou 
z nabídky popsané v předpisech za platnosti omezení popsaných tamtéž (forma: ústní zkouška, 
u CHE písemná zkouška, u GEO písemná zkouška + ústní zkouška, u dalšího cizího jazyka 
písemná práce + ústní zkouška) 
- až dvě nepovinné zkoušky (jiné než zvolené povinné) 

Schematicky jsem znázornil dvě výše uvedené možnosti povinných zkoušek: 

Společná část:     Společná část: 

 

Varianta 1     Varianta 2 

 

Profilová část:     Profilová část: 

 

 

 

 

Hodnocení zkoušek: známkou, u komplexních zkoušek CJL a CJ průměrem v poměru PP 40 / 
ÚZ 60 %, hodnocení PZ CHE a PZ + ÚZ GEO stanoví do začátku zkoušek ředitelka školy 

 

 



Nahrazení jazykových zkoušek 

Jednu jazykovou zkoušku v profilové části lze nahradit doložením certifikátu o úspěšném 
vykonání mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (jejich seznam je zveřejněn na stránkách 
CERMAT – pro 1. CJ, tedy ANJ na úrovni B2, pro 2. CJ na úrovni B1), a to na základě žádosti o 
nahrazení zkoušky doložené ředitelce školy spolu s ověřenou kopií certifikátu do 31. 3. 2021. 
Nahradit zkoušku lze pouze v případě varianty 1 – pokud jsou povinné zkoušky v profilové 
části MZ čtyři – a lze nahradit kteroukoli z jazykových zkoušek (na pozici 2, 3 i 4). Na 
vysvědčení pak nebude známka, ale text nahrazeno (s uvedením o jakou zkoušku jde). 

Náhradní a opravné zkoušky 

Při nekonání některé zkoušky, nebo části některé z komplexních zkoušek se v náhradním 
termínu koná pouze tato zkouška nebo část zkoušky. Stejně se postupuje s opravou 
neúspěšně vykonané. K úspěšnému dokončení maturity a vydání maturitního vysvědčení je 
třeba úspěšně složit všechny povinné zkoušky společné i profilové části MZ. 

Počty témat písemných prací 

CJL – výběr ze 4 témat, CJ – 1 stanovené téma 

Písemná zkouška CHE a GEO 

V obou případech jde o komplexní zkoušku. 

Počty maturitních otázek ústní části 

Počty maturitních otázek ústní části MZ: 25 (s výjimkou CJL pro rok 2021, kde jich bude 20). 
Znění otázek uveřejníme na webových stránkách školy v rubrice maturita. 


