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Č.j.: Kh1469/2020 

Příkaz ředitelky školy  

 
ke konání maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021  

 

pro oba obory vzdělání studované na Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726: 

 

79-41-K/81  Gymnázium osmileté 

79-41-K/41  Gymnázium čtyřleté 

 

 

Model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 
 

 Druh zkoušky  Povinné zkoušky  Nepovinné zkoušky  

I. Společná  
(státem zadávaná) část 

maturitní zkoušky: 

 

2 povinné zkoušky:  
a) český jazyk a literatura – 

didaktický test 
+ cizí jazyk  – didaktický test 

b) český jazyk a literatura – 

didaktický test 
+ matematika  – didaktický test 

 

maximálně 2 nepovinné zkoušky z 

nabídky:  

buď další cizí jazyk (anglický, 

francouzský, německý, španělský, 

ruský),  

nebo matematika 
(Nepovinnou zkoušku nelze konat 

z předmětu, z něhož žák koná povinnou 

zkoušku.)  

II. Profilová  
(školou zadávaná) část 

maturitní zkoušky: 

Varianta a) – 4 ústní 

zkoušky 

Varianta b) – 3 ústní 

zkoušky 

 

 

Varianta a) 

 český jazyk a literatura – písemná 

práce a ústní zkouška (komplexní 

zkouška společné a profilové části) 

cizí jazyk – písemná práce a ústní 

zkouška (komplexní zkouška 

společné a profilové části) 

matematika – ústní zkouška 

(profilová) 

jiný předmět ze školní nabídky 

 (jiný předmět než ve společné části) 

 

Varianta b) 

 český jazyk a literatura – písemná 

práce + ústní zkouška (komplexní 

zkouška společné a profilové části) 

matematika - didaktický test-státní) 

cizí jazyk – písemná práce a ústní 

zkouška (profilová) 

jiný předmět ze školní  nabídky 

(jiný předmět než ve společné části) 
Nabídku předmětů stanoví ředitelka 

školy. 

 

maximálně 

2 nepovinné zkoušky  
Nabídku stanoví ředitelka školy. 
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Společná část maturitní zkoušky  

1. K MZ se přihlašují všichni žáci maturitního ročníku, a to i v případě, že je předpoklad, 

že maturitní ročník neukončí.  (V opačném případě musí ŘŠ nahlásit CERMATu nepřihlášení 

žáka.) 

2. V maturitních ročnících je přihlašování k  MZ organizováno společně.                 

Podmínkou úspěšného průběhu přihlašování je doplnění povinných údajů o žácích 

maturitního ročníku do systému Bakalář, které je povinen provést třídní učitel maturitního 

ročníku do 16. 10. 2020. 

3. Žáci, kteří maturitní ročník skutečně neukončí, mohou pro podzimní termín znovu 

volit portfolio přihlášených zkušebních předmětů, odlišných od jarního termínu. 

4. Žák má na každou zkoušku 3 pokusy, MZ musí být úspěšně vykonána do 5 let                    

od úspěšného ukončení posledního ročníku SŠ. 

5. Pokud žák koná náhradní nebo opravnou zkoušku, musí se přihlásit ke všem částem 

zkoušky, u které neuspěl! Žák má právo konat 2x opravnou zkoušku z dané zkoušky 

/zkušebního předmětu), nikoliv z každé dílčí části! 

6. Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky, opravné nepovinné zkoušky se 

nekonají.  

7. Výpis z přihlášky žák obdrží od školy nejpozději do 5 dnů od ukončení přihlašování. 

Povinností žáka je potvrdit správnost výpisu. Lhůtu potvrzení správnosti určuje škola, 

potvrzené výpisy si škola ukládá. 

8. Ve společné části koná žák 2 zkoušky, a to vždy didaktický test: 

1. z českého jazyka a literatury 

- didaktický test (dílčí zkoušku), 

2. buď z cizího jazyka – angličtina, španělština, němčina, francouzština 

- didaktický test  (dílčí zkoušku – obsahuje 2 subtesty, čtení a poslech), 

nebo z matematiky  

- pouze didaktický test, ve kterém bude hodnocen uspěl/neuspěl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gybu.cz/oskole/maturita1819/angl.pdf
http://www.gybu.cz/oskole/maturita1819/sps8.pdf
http://www.gybu.cz/oskole/maturita1819/njs.pdf


 
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 

 

 

3 
 

Dále mohou žáci maturovat z předmětu Matematika+.  

 

Matematika+ - nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturity, není součástí 

maturity a nebude uvedena na vysvědčení, koná se pouze na vybraných spádových školách. 

Ke zkoušce se žák přihlašuje samostatně počátkem ledna 2021 přes portál CERMATu na 

zvláštní přihlášce. 

 

 

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuji, že žáci gymnázia volí povinně zkoušku z matematiky i cizího jazyka ve státní 

nebo v profilové části. 

 

Profilová část maturitní zkoušky  

1.  Žák maturuje: 

vždy z českého jazyka a literatury:  písemná práce +  ústní zkouška před komisí  

Ústní zkouška z ČJL vychází ze školního seznamu literárních děl, který tvoří min. 60 titulů, písemná 

práce ověřuje zvládnutí komunikační situace a znalost funkčních stylů a slohových postupů. Jedná 

se tedy o komplexní zkoušku. 

a) - z cizího jazyka – angličtina, španělština, němčina, francouzština 

písemná práce +  ústní zkouška před komisí. 

Ústní zkouška  a písemná práce doplňuje didaktický test ve společné části, hodnocený 

Cermatem; jedná se tedy stejně jako v případě ČJL o komplexní zkoušku. 

- z matematiky – ústní zkouška ze školních maturitních okruhů  

- z 1 předmětu dle žákova výběru ze školní nabídky – ústní zkouška ( IVT + praktická zkouška) 

b) - z matematiky – didaktický test 

-  z cizího jazyka – písemná práce a ústní zkouška  

- z 1 předmětu dle žákova výběru ze školní nabídky – ústní zkouška ( IVT + praktická zkouška) 

V cizím jazyce písemná práce i ústní zkouška ověřují zvládnutí komunikační situace, znalosti 

lingvistiky, porozumění textu i mluvenému projevu a reakce na ně a tvorbu textu dle zadání. 

Navíc je možné zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

Nabídku předmětů a seznam literárních děl pro profilovou část MZ  stanoví ředitelka 

gymnázia          do  30. 9. 2020. 

http://www.gybu.cz/oskole/maturita1819/angl.pdf
http://www.gybu.cz/oskole/maturita1819/sps8.pdf
http://www.gybu.cz/oskole/maturita1819/njs.pdf
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2. Vyučující předmětů sestaví do 25. 9. 2020 maturitní okruhy, které podepíše předseda 

předmětové sekce a vyučující maturitních tříd a předá je prostřednictvím zástupkyně ředitelky 

školy PhDr. Tobolkové ředitelce gymnázia ke schválení a podpisu. Okruhy jsou následně 

zveřejněny na webu školy. (Ve školním roce 2020/2021 nově i maturitní okruhy z českého 

jazyka a literatury.) 

3. Maturitní okruhy nejsou očíslované a musí být v daném předmětu stejné pro všechny 

maturitní třídy. 

4. Vyučující maturitního předmětu, z něhož píšou maturanti písemnou (český jazyk, cizí 

jazyky) či praktickou zkoušku (IVT), předloží zadání zkoušky prostřednictvím vedoucího 

sekce zástupkyni ředitelky, do 1. 3. 2021. Zadání budou předložena ředitelce gymnázia ke 

schválení. 

5. Vyučující maturitního předmětu zpracují očíslované maturitní otázky k ústní zkoušce 

v souladu se zveřejněnými maturitními okruhy z jednotlivých předmětů a vedoucí příslušné 

sekce je předloží prostřednictvím zástupkyně dr. Tobolkové ředitelce školy do 1. 3. 2021. 

6. Seznamy maturitní četby vyberou od maturantů vyučující maturitního předmětu ke 

kontrole, odevzdají vedoucímu sekce do 19. 3. 2021. Ten je prostřednictvím ZŘ dr. Tobolkové 

odevzdá ředitelce školy do 29. 3.2021. 

Podmínky výběru: 
 

1. Žáci Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726 budou v profilové části maturitní zkoušky konat 

povinně zkoušky ze dvou předmětů, přičemž povinně volí předmět shodný s předmětem společné 

části maturitní zkoušky, ze kterého neskládají zkoušku ve společné části.  

 Žáci jsou povinni zvolit v některé části zkoušku z cizího jazyka i matematiky. 

2. Pokud si žák vybere ve společné části i v profilové části povinnou zkoušku z cizího jazyka, 

musí to být pokaždé jiný cizí jazyk (viz tabulka). 

Nabídka předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky: 

předmět Forma zkoušky 

český jazyk a literatura ústní a písemná zkouška 

anglický jazyk ústní a písemná zkouška 

německý jazyk ústní a písemná zkouška 

francouzský jazyk ústní a písemná zkouška 

španělský jazyk ústní a písemná zkouška 

základy společenských věd ústní zkouška  

dějepis ústní zkouška 

zeměpis ústní zkouška 

matematika ústní zkouška 

fyzika ústní zkouška 

chemie ústní zkouška 

biologie ústní zkouška 

informatika a výpočetní technika ústní a praktická zkouška 
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Nepovinně mohou žáci maturovat maximálně ze dvou předmětů z výše uvedené nabídky. 

Jarní termín MZ 2020/2021: 

Zveřejnění Seznamu literárních děl a maturitních okruhů z jednotlivých předmětů  

          do 30. 9.  2020. 

Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdá žák třídnímu učiteli, který ji zkontroluje, a to 

zejména v profilové části.        do 27. 11. 2020. 

Přihlášky k maturitní zkoušce odevzdá třídní učitel za svou třídu prostřednictvím 

zástupkyně ředitelky PhDr. Tobolkové ředitelce školy nejpozději   do 1. 12. 2020. 

Žák maturitního ročníku si vybere ze školního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce 

z českého jazyka a literatury. Svůj seznam odevzdá vyučujícímu češtiny  do 5. 3. 2021. 

Pravidla výběru literárních děl jsou stejná jako v předchozích letech a jsou uvedena ve 

školním Seznamu literárních děl k MZ na webových stránkách školy a na nástěnce MZ 2021. 

Vyučující češtiny v maturitních ročnících odevzdají zkontrolované žákovské seznamy 

literatury vedoucímu sekce        do 19. 3. 2021. 

Vedoucí sekce odevzdá seznamy četby maturitních ročníků ředitelce gymnázia prostřednictvím 

ZŘ dr. Tobolkové        do 29. 3. 2021. 

Žáci s PUP  MZ  

 

Platí pouze doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.  

Doporučení jsou platná max. 24 měsíců, a to k datu konání zkoušky! Nejde o datum přihlášení. 

Doporučení platí pro společnou i profilovou část MZ, časové navýšení platí vždy. 

Žák může pod dohledem zadavatele konat individuální přestávky.  

Seznámení s úpravou podmínek: 

Ředitelka školy předá informace žákovi nejpozději 1 měsíc před MZ, před konáním MZ 

informuje i komisaře, zadavatele a členy zkušební maturitní komise. 

 

Výběrová zkouška MA+ 

 

Přihlašování individuálně v systému CERMAT  - 4. - 15. 1. 2021  

 

Termíny zkoušek: 

Písemná práce (PP) z ČJL     - polovina dubna 2021 

PP z cizího jazyka (PP CJ)     - polovina dubna 2021 

PP z AJ – profilová/školní      - polovina dubna 2021 

PP z tzv. druhých cizích jazyků – profilová/školní  - polovina dubna 2021 
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Praktická část profilové MZ z IVT    -  polovina dubna  2021  

Termíny budou upřesněny nejpozději 15. 1. 2021 (po zveřejnění termínů JPZ MŠMT.) 

Ukončení maturitního ročníku    - 30. 4. 2021 

Didaktické testy společné části    - 3. 5. – 7. 5. 2021 

Ústní zkoušky společné a profilové části   - 17. 5. - 28. 5. 2021 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení  - 3. 6. 2021 

Podzimní termín MZ 2020/21 

Ústní zkoušky společné části    - již od 2. 9. 2021  

Termíny ÚZ stanoví ŘŠ nejpozději do 25. 8. 2021 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

Písemné zkoušky společné části    - již od 2. 9. 2021 

Vysvědčení generuje systém do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za třídu. 

/ Další informace na www.cermat. cz,   www.nova.maturita.cz/ 

 

 

Praha 15. 9. 2020         PhDr. Jaroslava Kuchařová 

                                                                                                    ředitelka gymnázia 

 

 

 


		2020-09-15T16:26:33+0200
	PhDr. Jaroslava Kuchařová




