Maturitní zkouška 2020/2021
Gymnázium
Studijní obory:

79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium
Společná část MZ

1) Český jazyk a literatura
- didaktický test
2) Cizí jazyk
- didaktický test
nebo Matematika
- didaktický test

Profilová část MZ – forma ústní
Dobrovolná ústní zkouška
Český jazyk a literatura
- ústní zkouška
Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk
Cizí jazyk
- ústní zkouška

Povinná část MZ

Povinná ústní zkouška
2 - 3 povinné zkoušky z následující nabídky:
Cizí jazyk (povinně v případě, kdy si žák zvolil ve
společné části MZ matematiku),
Matematika, Zeměpis, Dějepis, Občanský a
společenskovědní základ, Biologie, Chemie, Fyzika,
Informatika a komunikace, Hudební výchova, Výtvarná
výchova

Nepovinná část MZ

Poznámka:
- Jednu povinnou zkoušku profilové části
maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze
nahradit výsledkem úspěšně vykonané
standardizované zkoušky z tohoto cizího
jazyka doložené jazykovým certifikátem.
Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Cizí jazyk (jiný než si žák zvolil v povinné
části), Matematika (pokud si žák v povinné
části zvolil cizí jazyk) a ze zkušebního
předmětu Matematika rozšiřující.

Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Cizí jazyk, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Základy
společenských věd, Biologie, Chemie, Fyzika,
Informatika a výpočetní technika, Teorie sportovní
přípravy, Hudební výchova, Výtvarná výchova
Nepovinná zkouška z cizího jazyka může být nahrazena
výsledkem úspěšně vykonané standardizované
zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým
certifikátem.

Pozn.
1. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. 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 by ředitel školy stanovil vlastní další 2 profilové zkoušky,
mimo zkoušky z jazyků navázaných na společnou část a žák si ve společné části zvolil didaktický test z
matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky.

Vydáno dne 19. 10. 2020
Aktualizováno dne 10. 3. 2021

2. Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka (navázaná na konání didaktického testu) je dobrovolná.
Je na rozhodnutí žáka, zda ji konat bude nebo nebude. V případě, že ji konat nebude, nebude součástí
hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka
a cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí a nebude ovlivňovat celkové hodnocení.
3. Výše uvedené pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce
2020/2021. Neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Vydáno dne 19. 10. 2020
Aktualizováno dne 10. 3. 2021

Maturitní zkouška 2020/2021
Střední pedagogická škola
Studijní obory:
75-31-M/01
78-42-M/03

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogické lyceum

Společná část MZ
1) Český jazyk a literatura
- didaktický test
2) Cizí jazyk
- didaktický test
nebo Matematika
- didaktický test

Profilová část MZ – forma ústní a praktická
Dobrovolná ústní zkouška
Český jazyk a literatura
- ústní zkouška
Pokud si žák zvolil ve společné části cizí jazyk
Cizí jazyk
- ústní zkouška

Povinná část MZ

Povinná ústní zkouška
Pedagogika – ústní zkouška
Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – ústní zkouška
Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – praktická
zkouška

Nepovinná část MZ

Poznámka:
- Žák si volí specializaci.
- Jednu povinnou zkoušku profilové části
maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka lze
nahradit výsledkem úspěšně vykonané
standardizované zkoušky z tohoto cizího
jazyka doložené jazykovým certifikátem.
Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Cizí jazyk (jiný než si žák zvolil v povinné
části), Matematika (pokud si žák v povinné
části zvolil cizí jazyk)
a ze zkušebního předmětu Matematika
rozšiřující.

Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Cizí jazyk, Matematika, Zeměpis (pouze obor PdL),
Dějepis, Občanská nauka, Biologie, Psychologie,
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova,
Dramatická výchova
Nepovinná zkouška z cizího jazyka může být nahrazena
výsledkem úspěšně vykonané standardizované
zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým
certifikátem.

Pozn:
1. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. 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 by ředitel školy stanovil vlastní další 2 profilové zkoušky,
mimo zkoušky z jazyků navázaných na společnou část a žák si ve společné části zvolil didaktický test z
matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky.

Vydáno dne 19. 10. 2020
Aktualizováno dne 10. 3. 2021

2. Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kterým byla v období od 12. října 2020 nařízena
pracovní povinnost (popř. vykonávali v sociálních zařízeních dobrovolnickou činnost) a odpracovali
minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží ředitelce školy, nekonají didaktické testy (DT).
V případě jejich zájmu DT konat mohou, ale pokud by neuspěli, nebude se jim tento neúspěch
započítávat a platí to, že automaticky v těchto DT uspěli.

3. Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka (navázaná na konání didaktického testu) je dobrovolná.
Je na rozhodnutí žáka, zda ji konat bude nebo nebude. V případě, že ji konat nebude, nebude součástí
hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka
a cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí a nebude ovlivňovat celkové hodnocení.

4. Výše uvedené pravidlo platí pouze pro „prvomaturanty“, tedy žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce
2020/2021. Neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Vydáno dne 19. 10. 2020
Aktualizováno dne 10. 3. 2021

Maturitní zkouška 2020/2021
Střední pedagogická škola
Studijní obor: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácená dálková forma

Společná část MZ

Profilová část MZ – forma ústní a praktická

Povinná část MZ

3 povinné zkoušky:
- Pedagogika – forma ústní
- Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – forma
ústní
- Specializace (HV, TV, VV, DV, HST) – forma
praktická

Nepovinná část MZ

Poznámka: žák si volí specializaci
Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
Psychologie, Hudební výchova, Výtvarná výchova,
Tělesná výchova, Biologie

Mgr. Romana Studýnková v. r.
ředitelka

Vydáno dne 19. 10. 2020
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