
     Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 
 
Koncepce maturitních zkoušek dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb. platné od 15.10.2020 

 

Společná část  
- zkušebními předměty jsou 
a) český jazyk a literatura 
b) cizí jazyk, nebo matematika 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 
zkoušky, pro kterou si student/ka na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních 
předmětů: cizí jazyk, nebo matematiku.Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají 
formou didaktického testu. 

Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů: matematika, cizí jazyky, matematika rozšiřující. 
Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou 
zkoušku.  

Profilová část 
Pokud si student/studentka zvolí ve společné části zkoušku z cizího jazyka, koná v profilové 
části 4 povinné zkoušky. Pokud si student/studentka ve společné části maturitní zkoušky zvolil 
matematiku, koná v profilové části 3 zkoušky.  

Varianta A                                                                Varianta B 

student/studentka volí ve společné části CJ           student/studentka volí ve společné části M 

Společná část:               Společná část: 

ČJL – didaktický test              ČJL – didaktický test 

CJ – didaktický test              M – didaktický test 

Profilová část:               Profilová část:  

ČJL – písemná práce, ústní zkouška           ČJL – písemná práce, ústní zkouška 

CJ – písemná práce, ústní zkouška                       1. povinná zkouška (CJ) 

1. povinná zkouška              2. povinná zkouška 

2. povinná zkouška  

Pokud si student/studentka ve společné části zvolí jako druhou zkoušku z matematiky, musí 
v profilové části konat zkoušku z cizího jazyka, v profilové části již nemůže znovu konat 
zkoušku z matematiky. Ve variantě B si student jako 2. povinnou zkoušku nemůže vybrat 
předmět REA (reálie anglicky mluvících zemí).  

 



Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka (platí pouze pro variantu A) 
Pokud student/studentka koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, 
může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 
1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit 
výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené 
jazykovým certifikátem na úrovni B2 nebo vyšší pro anglický jazyk a B1 nebo vyšší pro ostatní 
jazyky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

 
V profilové části, § 79 školského zákona, jsou povinné 3 - 4 zkoušky (jedné úrovně stanovené 
školou) a max. 2 nepovinné zkoušky: 

 

Profilová část 

 3 - 4 povinné zkoušky Student/studentka volí z níže 
uvedené nabídky: 

 

  Český jazyk a literatura – povinná Písemná práce + ústní zkouška 

  Cizí jazyk (AJ, NJ, ŠJ) Písemná práce + ústní zkouška 

  Reálie anglicky mluvících zemí Písemná zkouška + ústní zkouška 

  Dějepis Obhajoba maturitní práce + ústní zkouška 

  Zeměpis Obhajoba maturitní práce + ústní zkouška 

  Základy společenských věd Ústní zkouška 

  Matematika Písemná zkouška 

  Fyzika Písemná zkouška 

  Chemie Písemná zkouška a ústní zkouška 

  Biologie Ústní zkouška 

  Informatika Písemná zkouška 

Nepovinná zkouška 
(maximálně 2) 

Student/studentka volí z níže 
uvedené nabídky:  
CJ, D, Z, ZSV, M, Fy, Ch, Bi, REA 

 

 
Ve společné části maturitní zkoušky píše student/studentka pouze didaktické testy, které 
budou vyhodnoceny procentuálně, a student/studentka pouze uspěl/a, nebo neuspěl/a.  
 
Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků má vždy písemnou 
a ústní část (váha hodnocení v poměru 40:60) 
Písemná práce z českého jazyka a literatury musí obsahovat minimálně 250 slov a písemná 
práce trvá minimálně 110 minut včetně času na volbu zadání. Student/studentka může při práci 
použít Pravidla českého pravopisu.  
 
Písemná práce z cizího jazyka musí obsahovat minimálně 200 slov a písemná práce trvá 
minimálně 60 minut včetně času na volbu zadání. Student/studentka může při práci použít 
překladový slovník.  
U ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je doba přípravy 20 minut a doba 
zkoušení 15 minut. 
 
V Praze dne 1.11.2021                                                              Mgr. Lenka Rousková, ředitelka KGM 


