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I.

LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010
Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb.,
vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb.,
vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky č. 232/2018 Sb. a
vyhlášky č. 405/2020 Sb.
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II.

TERMÍNY KONÁNÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10.
června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
A. V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 15.
května.
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5) se v jarním zkušebním období konají v
období od 16. května do 10. června.
Zkoušky konané formou písemné zkoušky = zkoušky z českého jazyka a literatury a
z cizího jazyka konané formou písemné práce a zkoušky konané formou praktické
zkoušky se konají nejdříve 1. dubna.
B. V podzimním zkušebním období se k o n a j í didaktické testy od 1. září do 10. září.
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v
období od 1. září do 20. září.
C. Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel
školy pro jarní zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro
podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a
zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
D. Didaktické testy se zahajují vždy ve stejnou dobu podle jednotného zkušebního
schématu.
Termíny podle § 2 odst. 3 až 7 jsou platné i pro vykonání opravné a náhradní zkoušky.

III.

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k
maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do
a)
b)

1. prosince pro jarní zkušební období,
25. června pro podzimní zkušební období.

V přihlášce žák uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu
vzdělávání, rodné číslo, bylo- li přiděleno, jinak datum narození a místo narození,
státní občanství,
b) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
c) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
d) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní
zkoušky
e) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní
zkoušky
f) označení zkušebního předmětu, který bude žák konat ve společné a profilové
části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny
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g)

zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce za
účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky,

h)

požadavek žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu
podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury společné a
profilové části maturitní zkoušky a ze zkušebních předmětů společné části
maturitní zkoušky matematika a matematika rozšiřující.

(1) K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží žák doporučení školského
poradenského zařízení podle § 20.
Toto doporučení se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského
zákona.
K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů
o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do
českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy
oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání.
(2) Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty uvedené v odstavci
2 písm. b) a c).
(3) Přihláška ke zkoušce podle § 81 odst. 5 školského zákona se podává podle odstavců
1 až 3; v přihlášce se uvede rok úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem částem
zkoušky příslušného zkušebního předmětu profilové části maturitní zkoušky, u kterých
neuspěl nebo které nekonal. Přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se
ukládá ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů. 11) Skartační lhůta činí 5 let.
(4) Ředitel školy předá prostřednictvím informačního systému Centra údaje podle
odstavců 2 až 4 Centru nejpozději do
a)
b)

15. prosince pro jarní zkušební období,
30. června pro podzimní zkušební období.

(5) Změny v údajích žáka podle odstavce 2 písm. a) a g), k nimž došlo od předání údajů
Centru podle odstavce 5, oznámí ředitel školy Centru neprodleně.
(6) Žák, který byl přijat do posledního ročníku vzdělávání podle § 63 školského zákona po
termínu podle odstavce 5 písm. a), podává přihlášku na následující podzimní
zkušební období.
Toto období se pro konání maturitní zkoušky tímto žákem považuje také za řádný
termín.
(7) Škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději
do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5.
V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do
5 dnů správné údaje.

IV.

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020-2021
Maturitní model 2020-21.xlsx
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V.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkouška z českého jazyka a literatury
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje
doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost
použít překladový slovník.

Zkouška z cizího jazyka
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut
poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a
dovednosti.

Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje
doba konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při konání
didaktického testu použít překladový slovník.

Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující
Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje
doba konání didaktického testu o 15 minut.
Při konání didaktického testu má žák podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona
možnost použít překladový slovník.

VI.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obsah a rozsah jednotlivých profilových částí maturitní zkoušky je stanoven ŠVP,
předměty Maturitního modelu a Maturitními tématy.
MZ_Maturitní témata
Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu,
jehož minimální rozsah je 250 slov.
Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům
zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě
výchozí text k zadání.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje
doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné
češtiny.
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Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým
a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně
60 literárních děl.
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam
20 literárních děl.
Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v
němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž
se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k
učivu o jazyce a slohu.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního
listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15
minut.
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u
zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný
obor vzdělání.
Písemná práce z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v
celkovém minimálním rozsahu 200 slov.
Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více
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.
Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky
daného oboru vzdělání příslušné školy.
Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat.
Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
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 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 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V
jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
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Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z odborných předmětů dle
maturitního modelu daného oboru vzdělávání
Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat.
Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Pokud to vyžaduje charakter zkoušky,
může ředitel školy stanovit prodloužení trvání přípravy k ústní zkoušce, nejdéle však na
30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Písemná zkouška z odborných předmětů dle maturitního modelu daného oboru
vzdělávání
Ředitel školy stanoví témata a zkušební úlohy písemné zkoušky a způsob jejího konání.
Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma zvolí bezprostředně před
zahájením zkoušky. Pokud si žák do zahájení písemné zkoušky téma nezvolí, vylosuje si
jedno téma ze stanovené nabídky témat.
Délku konání písemné zkoušky stanoví ředitel školy, nejdéle však písemná zkouška
trvá 300 minut.

Praktická zkouška z odborných předmětů dle maturitního modelu daného oboru
vzdělávání
Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel školy.
Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, pokud není dále stanoveno jinak.

VII.

ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM
UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

(1) Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a
skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Doporučení je platné nejdéle 2 roky
od data vydání.
(2) Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná
maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění uvedených v
příloze č. 3 k této vyhlášce. Uzpůsobení zadání písemných prací a pracovních
listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
zajistí škola v souladu s přílohou č. 3. Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek
společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení
podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.
(3) Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4.
Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním
systému Centra. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné
kategorie a skupiny žáků podle druhu znevýhodnění, návrh úprav podmínek a
způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a
doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo
odlišností hodnocení. Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 3a k této
vyhlášce.
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(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z
doporučení vyplývá, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle
než jeden rok. V případech, kdy znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se specifickými
poruchami učení zařazených do kategorie a skupiny SPUO-1 podle přílohy č. 2
trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do
termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní
zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s
přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se
znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají
podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení
časového limitu, obsahové a formální úpravy, zadání zkoušek společné a
profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití
kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně
pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů v
souladu s doporučením podle odstavce 1. Podrobnější vymezení těchto služeb je
uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(6) Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s
úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k této vyhlášce
nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní
zkoušky. V případech uvedených v odstavci 4 větě druhé tak učiní bez
zbytečného odkladu. Ředitel školy seznámí v dostatečném předstihu členy
zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele s podmínkami konání
maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.
(7) Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím
projednání jeho přidělení s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

VIII.

HODNOCENÍ ZKOUŠEK

A. Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky
Ministerstvo4) zveřejní kritéria hodnocení zkoušek s polečné části maturitní zkoušky
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní
zkouška koná.
Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických
testů.
Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní
Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním
období nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září.
Nejpozději následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.
Ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických
testů žáka. Protokol zhotoví ředitel školy prostřednictvím informačního systému Centra
pro každého žáka, který konal didaktický test.
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“
nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného zkušebního předmětu
místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.
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B. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé
zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného
hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději
před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel
školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení podle věty
druhé na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.
Odkazy na www: Profilová a praktická MZ Kritéria a hodnocení
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny
také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného
hodnocení zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří
hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního předmětu.
(1) Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák
zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
(2) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u
příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák
nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle §19a, uvádí se v protokolech u
příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“.
(3) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické
zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve
kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky,
písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní
komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní
komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají
před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise
jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.
(4) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen
stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).
(5) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák
některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou
nevykonal úspěšně.
(6) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se,
jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.
V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou
zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi
konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období
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C. Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení
Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných
zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice
(1) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky
profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 –
chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech
povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a
žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
(2) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části
maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u
povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
(3) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části
maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl
u některé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo povinnou
zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně.
V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona,
provede se celkové hodnocení pouze za profilovou část.
V případě, že žák nahradil zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky
zkouškou podle § 19a, uvádí se na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně
prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška není součástí celkového hodnocení podle
odstavce 2.
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