
 

 

 

Model maturitní zkoušky pro rok školní rok 2020/2021 
 
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). 
 

Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP POČÍTAČOVÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY 
 

Maturitní zkouška Povinné předměty Nepovinné předměty 

společná část 1. český jazyk a literatura 
(forma: didaktický test) 

2. Cizí jazyk nebo matematika 
(forma: didaktický test) 

maximálně 2 zkoušky 
- cizí jazyk – jazyk anglický, jazyk ruský 

(forma: didaktický test, písemná práce, 
ústní) 

- matematika (forma: didaktický test) 

profilová část 1. Odborný blok  
(forma: ústní zkouška) 

2. Maturitní práce 
   (forma: maturitní práce a její 

obhajoba před zkušební maturitní 
komisí 

3. Výpočetní technika  
(forma: písemná zkouška) 

4.  Český jazyk a literatura 
(forma: písemná práce a ústní 
zkouška) 

5.  Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil na 
přihlášce) 
(forma: písemná práce a ústní 
zkouška) 

maximálně 2 zkoušky 
 
- cizí jazyk – jazyk anglický, jazyk ruský 

(forma: ústní) 
- operační systémy a počítačové sítě 

(forma: písemná) 
- programování (forma: písemná) 

 

 
 

Obor vzdělání 62-31-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP KOMERČNÍ PRÁVO 
 

Maturitní zkouška Povinné předměty Nepovinné předměty 

společná část 1. český jazyk a literatura  
(forma: didaktický test) 

2. cizí jazyk nebo matematika 

- cizí jazyk – jazyk anglický, jazyk ruský 
(forma: didaktický test, písemná 
práce, ústní) 

- matematika (forma: didaktický test) 

profilová část 1. Právo (forma: ústní zkouška) 
2. Maturitní práce 
   (forma: maturitní práce a její 

obhajoba před zkušební maturitní 
komisí) 

3. Občanská nauka 
(forma: písemná zkouška) 

4.  Český jazyk a literatura 
(forma: písemná práce a ústní 
zkouška) 

5.  Cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil na 
přihlášce) 
(forma: písemná práce a ústní 
zkouška) 

maximálně 2 zkoušky 
 
- ekonomika (forma: písemná) 
- management a marketing (forma: 

písemná) 
- cizí jazyk – jazyk anglický, jazyk ruský 

(forma: ústní) 
 

 



 

 

Společná část maturitní zkoušky 
 
▪ Společná část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na 

přihlášce k MZ zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk vyučovaný na naší škole, tj. jazyk anglický nebo ruský. 

▪ Zkoušky společné části MZ se konají formou didaktického testu. Didaktické testy společné části se konají 

od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Jednotné zkušební schéma pro jejich konání stanoví 

MŠMT do 15. ledna 2021.  

▪ Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 75 minut, didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut (z 

toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a 

dovednosti), didaktický test z matematiky trvá 120 minut. Didaktický test z nepovinného předmětu 

matematika rozšiřující trvá 150 minut. 

▪ Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o jednu známku méně, neboť na 

konání testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška. Výsledky z tohoto testu bude 

mít žák uvedeny v protokolu o výsledcích didaktických testů.  

▪ Didaktické testy budou hodnoceny slovně uspěl/neuspěl s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

Hodnocení uspěl není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk 

maturitního vysvědčení. 

▪ Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů 

cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující. 

▪ Zkoušky společné části MZ může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 

▪ Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, 

se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. (Viz 

web MŠMT: http://www.msmt.cz/file/33527). Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle 

katalogu schváleného pro MZ z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. (Viz web MŠMT: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-

maturitni-zkousky-z.) 

Profilová část maturitní zkoušky 
 
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 3 povinných zkoušek 
(povinné zkoušky viz tabulka dle ŠVP výše).  
 
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní 
zkoušky před zkušební maturitní komisí.  Další povinné profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky nebo 
písemné zkoušky (přehled viz tabulka dle ŠVP výše). 
 
V případě, že žák některou zkoušku nebo část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu zkoušku nebo část 
zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 
Nahrazení jazykových zkoušek 

 
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky 
podle školského zákona dokládající jazykové znalosti na minimální úrovni B1 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou 
práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. 
Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky.  



 

 

Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. Pokud si žák ve společné části zvolil 
didaktický test z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované 
zkoušky. 
 
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2021 pro konání 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2021 pro konání maturitní zkoušky v podzimním 
zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 
standardizované jazykové zkoušky. 
 
Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové 
části pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021 zveřejnilo MŠMT zde: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-
nahrazovani-zkousek-z-4. 
 

Termíny pro podání přihlášky 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do: 
▪ 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 
▪ 25. června 2021 pro podzimní zkušební období 

 
Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou 
odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení. 
 

Termíny profilové části MZ 
 

▪ V jarním zkušebním termínu od 2. května 2021 do 10. června 2021. (písemná část profilové části MZ 

může proběhnout nejdříve 1. dubna 2021). 

▪ V podzimním zkušebním termínu od 1. září 2021 do 20. září 2021. 

Důležité termíny 
 

do 1. prosince 2020  termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, žáci s PUP pro konání 
MZ musí odevzdat spolu s přihláškou ředitelce školy i vyjádření ŠPZ 

 
do 31. března 2021 termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a 

literatury    
 

7.  dubna 2021 písemná práce z českého jazyka 
 

8. dubna 2021 písemná práce z cizího jazyka  
 

22. dubna 2021 písemný test výpočetní technika nebo občanská nauka 
 

3. – 7. května 2021 didaktické testy společné části MZ 
 

bude upřesněn  
ředitelkou školy 
nejdříve v 01/2021 ústní zkoušky profilové části MZ  
 

bude upřesněn  
ředitelkou školy 
nejdříve v 01/2021 termíny nepovinných zkoušek profilové části 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf


 

 

Průběh maturitní zkoušky profilové části 2021 
 
 
Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka (pokud si ho žák ve společné 
části MZ zvolil) a z dalších 3 povinných zkoušek dle oboru a školního vzdělávacího programu. 
 
Žák může dále v rámci profilové MZ konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 
 

A) Povinné předměty 

Profilová část maturitní zkoušky 
Český jazyk a literatura 

 
Zkouška probíhá kombinací forem: písemná práce + ústní zkouška (hodnocení = 40% písemná práce, 60 % 
ústní zkouška). 
 
▪ Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. 
▪ Pro písemnou práci škola stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 
▪ Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
▪ Písemnou práci opravují učitelé školy. 
▪ Pro ústní část zveřejnila ředitelka školy seznam literárních děl (72 titulů), ze kterých si každý žák vybere 

20 děl dle stanovených kritérií. 
▪ Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem: 

Světová a česká literatura do konce 18. století  – 2 
Světová a česká literatura do konce 19. století  – 3 
Světová literatura 20. a 21. století - 4 
Česká literatura 20. a 21. století - 5 
A to: Próza – 2,  Poezie – 2, Drama – 2 
(součet počtů děl u jednotlivých kategorií nemusí souhlasit s celkovým počtem; uvedené počty děl jsou 
pouze minimální) 

 
▪ Zadání dílčí ústní zkoušky se provádí formou pracovního listu dle seznamu literárních děl každého žáka. 

Pracovní list obsahuje: 
a) výňatek z uměleckého textu, 
b) výňatek z neuměleckého textu, 
c) obecnou strukturu zkoušky. 

 
OBECNÁ STRUKTURA ZKOUŠKY: 
1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním 

zasazením do literárněhistorického kontextu), 

2. charakteristika neuměleckého textu. 

PRŮBĚH ZKOUŠKY 
Po vylosování maturitního zadání žák dostává od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20-ti 
minutová příprava. Vlastní ústní zkouška před maturitní komisí trvá 15 minut. Situace, že si dva žáci v jeden 
den vytáhnou stejnou knihu bezprostředně po sobě, nemůže nastat. Dané dílo totiž nemůže být v rámci 
jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno. 
 



 

 

 
Profilová část maturitní zkoušky 

Cizí jazyk 
 

Zkouška probíhá kombinací forem: písemná práce + ústní zkouška (hodnocení = 40% písemná práce, 60 % 
ústní zkouška). 

 
▪ Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním 

rozsahu 200 slov. 

▪ Písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání. 

▪ Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

▪ Písemnou práci opravují učitelé školy. 

▪ Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 

1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 

výchozí text k zadání. 

▪ Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy stanoví 20 tematických okruhů. 

▪ Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením 

kategorie dosaženého vzdělání M a L, tj. platí pro oba obory vzdělávání provozované na naší škole, je 

součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 

odborného vzdělávání. 

▪ Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní 

zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška před maturitní komisí trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát stejné téma. 

Obor vzdělání:  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
 
ŠVP Komerční právo      Forma: denní a kombinovaná 
 
Profilová část maturitní zkoušky je složena z následujících částí:  
 
1. Český jazyk a literatura (forma: písemná práce a ústní zkouška) – průběh viz výše. 

 
2. Cizí jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška) – průběh viz výše. 
3. Právo (forma: ústní zkouška) 

▪ Jedná se o ústní zkoušku. Žáci si losují z 25 otázek.  

▪ Na přípravu žáka ke zkoušce je stanoveno 15 minut (pokud se jedná o žáka s SPU, čas je prodloužen 

dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny).  

▪ Samotná zkouška probíhá v délce 15 minut. 

▪ Zkoušející spolu s přísedícím navrhují hodnocení žáka.  

▪ Stálí členové maturitní komise, zkoušející a přísedící hlasují o výsledném návrhu.  

▪ V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy maturitní komise.  

 

4. Maturitní práce (forma: maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí) 
▪ Žáci obdrží zadání maturitní práce, na začátku školního roku závěrečného ročníku studia, nejpozději 

však čtyři měsíce před její obhajobou.  



 

 

▪ Žák může ředitelku školy požádat o schválení svého návrhu tématu maturitní práce nebo si vybrat se 

seznamu školních témat maturitních prací do 30. 11. 2020. Škole odevzdá vypracovaný tiskopis 

s názvem práce, jejím cílem, osnovou. Při volbě témat by žáci měli brát zřetel na své zkušenosti, které 

získali během odborných praxí. Pokud si to tohoto termínu žák sám téma nezvolí bude mu přiděleno 

jedno ze schválených školních témat v souladu s platnou legislativou. 

▪ Žák odevzdá práci ve stanoveném termínu.  

▪ Práce se odevzdává jedenkrát v tištěné a svázané podobě a jednou v elektronické podobě. 

▪ Obhajoba maturitní práce se koná před zkušební maturitní komisí  

▪ Obhajoba maturitní práce je veřejná (kromě jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka) 

▪ Délka obhajoby - 15 minut + 15 minut příprava na obhajobu 

▪ Maturitní práce je hodnocena komplexně, z hlediska věcného i formálního. Součástí doložené 

dokumentace je:  

- hodnocení vedoucího práce, 

- hodnocení oponenta, 

- obhajoby před zkušební maturitní komisí.  

▪ Výsledná známka je stanovena po obhajobě na základě rozhodnutí maturitní komise. Celkové 

hodnocení žákům sděluje předseda zkušební maturitní komise při vyhlašování výsledků ústních 

maturitních zkoušek. 

 

5. Občanská nauka (forma: písemná zkouška) 
▪ Jedná se o zkoušku formou písemného testu. Na vypracování testu má žák 90 minut.  

▪ Písemný test je hodnocen na základě klasifikační a hodnotící stupnice danou školním řádem pro daný 

školní rok.  

 
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 

 
Kód oboru: Počítačové elektronické systémy   Forma: denní a kombinovaná 
 
Profilová část maturitní zkoušky je složena z následujících částí:  
 
1. Český jazyk a literatura  (forma: písemná práce a ústní zkouška),  průběh viz výše. 
 
2. Cizí jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška), průběh viz výše. 

 
3. Odborný blok (forma: ústní zkouška) 

▪ Jedná se o ústní zkoušku. Žáci si losují z 25 otázek.  

▪ Na přípravu žáka ke zkoušce je stanoveno 15 minut (pokud se jedná o žáka s SPU, čas je prodloužen 

dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny).  

▪ Samostatná zkouška probíhá v délce 15 minut. 

▪ Zkoušející spolu s přísedícím navrhují hodnocení žáka. Stálí členové maturitní komise, zkoušející a 

přísedící hlasují o výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy 

maturitní komise.  

 
4. Maturitní práce (forma: maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí) 

▪ Žáci obdrží zadání maturitní práce, na začátku školního roku závěrečného ročníku studia, nejpozději 

však čtyři měsíce před její obhajobou.  



 

 

▪ Žák může ředitelku školy požádat o schválení svého návrhu tématu maturitní práce nebo si vybrat se 

seznamu školních témat maturitních prací do 30. 11. 2020. Škole odevzdá vypracovaný tiskopis 

s názvem práce, jejím cílem, osnovou. Při volbě témat by žáci měli brát zřetel na své zkušenosti, které 

získali během odborných praxí. Pokud si to tohoto termínu žák sám téma nezvolí bude mu přiděleno 

jedno ze schválených školních témat v souladu s platnou legislativou. 

▪ Žák odevzdá práci ve stanoveném termínu.  

▪ Práce se odevzdává jedenkrát v tištěné a svázané podobě a jednou v elektronické podobě. 

▪ Obhajoba maturitní práce se koná před zkušební maturitní komisí  

▪ Obhajoba maturitní práce je veřejná (kromě jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka) 

▪ Délka obhajoby - 15 minut + 15 minut příprava na obhajobu 

▪ Maturitní práce je hodnocena komplexně, z hlediska věcného i formálního. Součástí doložené 

dokumentace je:  

- hodnocení vedoucího práce, 

- hodnocení oponenta, 

- obhajoby před zkušební maturitní komisí.  

▪ Výsledná známka je stanovena po obhajobě na základě rozhodnutí maturitní komise. Celkové 

hodnocení žákům sděluje předseda zkušební maturitní komise při vyhlašování výsledků ústních 

maturitních zkoušek. 

 

5. Výpočetní technika (forma: písemná zkouška) 

▪ Jedná se o zkoušku formou písemného testu. Na vypracování testu má žák 90 minut.  

▪ Písemný test je hodnocen na základě klasifikační a hodnotící stupnice danou školním řádem daného 

školního roku.  

 

B) Nepovinné předměty 

Obor vzdělání:  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
 
ŠVP Komerční právo      Forma: denní a kombinovaná 

 

1. Cizí jazyk  

▪ Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy stanoví 20 tematických okruhů. 

▪ Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu 

▪ Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.  

▪ Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška před maturitní komisí trvá nejdéle 15 minut. V 

jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

2. Ekonomika 

▪ Jedná se o zkoušku formou písemného testu. Na vypracování testu má žák 90 minut.  

▪ Písemný test je hodnocen na základě klasifikační a hodnotící stupnice danou školním řádem pro 

daný školní rok.  

 

3. Management a marketing 

▪ Jedná se o zkoušku formou písemného testu. Na vypracování testu má žák 90 minut.  



 

 

▪ Písemný test je hodnocen na základě klasifikační a hodnotící stupnice danou školním řádem pro 

daný školní rok. 

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie 
 
Kód oboru: Počítačové elektronické systémy   Forma: denní a kombinovaná 

 

1. Cizí jazyk  

▪ Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy stanoví 20 tematických okruhů. 

▪ Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu 

▪ Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.  

▪ Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška před maturitní komisí trvá nejdéle 15 minut. V 

jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

2. Operační systémy a počítačové sítě  

▪ Jedná se o zkoušku formou písemného testu. Na vypracování testu má žák 90 minut.  

▪ Písemný test je hodnocen na základě klasifikační a hodnotící stupnice danou školním řádem pro 

daný školní rok.  

 

3. Programování  

▪ Jedná se o zkoušku formou písemného testu. Na vypracování testu má žák 90 minut.  

▪ Písemný test je hodnocen na základě klasifikační a hodnotící stupnice danou školním řádem pro 

daný školní rok.  

  

 
Kunovice, 29. 10. 2020 

 
 
Ing. Iva Matušíková, DiS., B.B.S., MBA, v.r. 

 ředitelka 


