Maturity 2020
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u
maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Pokud je zkouška zkouškou komplexní (Čj, Cj), pro její úspěšné vykonání je nutné uspět u všech její
částí (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška).

Společná část 2020


2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura (komplexní zkouška)
2. cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test, 120 min.)
- PP z Čj a Cj předsunuty před JZS – 8., 30. 4. 2020



Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný
předmět jako pro zkoušku povinnou)

Všechny zkoušky se konají v jedné úrovni obtížnosti.

Komplexní zkoušky
Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez
ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.
Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:
- didaktického testu (Čj - 75 min.; Cj – 100 min.)
- písemné práce (Čj 110 min.; Cj – 60 min.)
- ústní zkoušky (příprava 20 min., zkoušení 15 min.).
Čj - žák si losuje 1 otázku ze svého seznamu literárních děl (20 literárních děl)
Cj – žák si losuje 1 otázku z nejméně 5 pracovních listů
Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. V
případě, kdy u komplexní zkoušky neuspěje, opakuje při opravné zkoušce pouze tu dílčí zkoušku,
kterou nevykonal úspěšně.

Profilová část 2020
Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.
Skládá se:
1)

ze 3 povinných zkoušek,

2)

z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

1) Tradiční ústní zkouška
Žák povinně volí 3 maturitní předměty z nabídky stanovené ředitelem školy:
• 25 – 30 témat (maturitní otázky)
• 15 min. příprava, 15 min. zkoušení
• Podmínky pro výběr předmětů
- povinnost Cj, pokud si ho žák nezvolil ve společné části MZ
- je možno volit z těchto předmětů: ČJL, ANJ, NEJ, FRJ, ZSV, DEJ, ZMP, MAT, FYZ,
CHE, BIO, INF, VYV, ŠPJ, DEG, HUV, RUJ

Při volbě zkoušky z cizího jazyka může být jedna zkouška nahrazena mezinárodně
uznávanou zkouškou:
• možnost nahrazení zkoušky v případě podání žádosti a doložení úředně ověřeného
dokladu (do 31. 3. 2020)

2) Nepovinné zkoušky
Žák může volit až dvě nepovinné zkoušky.
Forma zkoušek:
-

ústní zkouška

-

jedna zkouška z cizího jazyka může být nahrazena mezinárodně uznávanou zkouškou

Přihlašování k maturitní zkoušce
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní
zkoušce (dále jen „přihláška“) řediteli školy, a to nejpozději do:
a) 1. prosince pro jarní zkušební období,
b) 25. června pro podzimní zkušební období.
K přihlášce může žák přiložit doporučení školského poradenského zařízení (přiznání uzpůsobení
podmínek pro konání MZ) a jako cizinec může žádat o prodloužení času u DT a PP z Čj a DT z Ma.

Přihláška k maturitní zkoušce – 2019/2020
Pokyny k vyplnění:
zakřížkujte zkušební období maturitní zkoušky (jaro)
zkontrolujte osobní údaje (chybu opravte a nahlaste TU!)
společná část MZ: zakřížkujte 2 povinné zkoušky v řádném termínu (všichni Čj, dále Cj nebo Ma);
zakřížkujte až 2 nepovinné zkoušky (nesmí být stejný předmět jako v povinných zkouškách)
profilová část MZ: zakřížkujte 3 povinné zkoušky ze seznamu, který je shodný s předměty
předtištěnými na přihlášce podle předem známých kritérií; zakřížkujte až 2 nepovinné zkoušky
(forma ÚZ)
v případě žádosti o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP) zakřížkujte
příslušné políčko, vyplňte kategorii a skupinu přiznaného uzpůsobení podmínek a registrační
identifikátor + doložte doporučením ze školského poradenského zařízení (příloha přihlášky)
„cizinci“ mohou žádat o úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z Čj a Ma
vyplňte datum (ne pozdější než 1. 12. 2019), jméno a příjmení žáka + podpis
přihlášku odevzdejte TU nejpozději do Pá 29. 11. 2019 (doručit i v případě nemoci či nepřítomnosti!)

Matematika+



Termín konání: v rámci JZS
Další informace:

- nejedná se o maturitní zkoušku, žák se nehlásí prostřednictvím školy,
výsledek není na maturitním vysvědčení
- zkouška se koná na spádových školách, je dobrovolná, bezplatná,
přihlásit se může pouze prvomaturant a pouze v jarním období
- přihlášení na zkoušku prostřednictvím výsledkového portálu žáka na
adrese https://vpz.cermat.cz (autentizační kód – výpis z přihlášky)
- přihlášky 2. – 15. 1. 2020
- termín konání: pravděpodobně 6.5. – 7.5.2020
- výsledky zkoušky formou samostatného výpisu výsledků DT
(zveřejnění 20.5.2020)
- některé VŠ zohlední výsledek zkoušky ve svých kritériích pro
přijímací řízení či stipendijních programech (seznam VŠ zveřejněn
na našich webových stránkách)

Výsledkový portál žáka
Registrace žáků a udělení souhlasu se zasíláním výsledkových a informačních dokumentů k MZ –
přístupný od 2. 1. 2020
Výhody registrace:
zasílání výsledků testů, pozvánek k písemným zkouškám, Maturitního zpravodaje, dat zpřístupnění
výsledků, klíčů správných odpovědí

Zdroje dalších informací:


www.cermat.cz



www.novamaturita.cz



www.g8mb.cz
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