
Maturita 2021 
1. Základní organizace maturitní zkoušky  
Maturita se skládá ze dvou částí - společné a profilové. Žák získá střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

 

Ve školním roce 2020/2021 

Společná část Profilová část 

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura  1. povinná profilová zkouška  

2. povinná zkouška - cizí jazyk  2. povinná profilová zkouška  

3. povinná zkouška - matematika  Nepovinné zkoušky (nejvýše 2 zkoušky)  

Nepovinná zkouška (nejvýše jedna zkouška)   

 

Podrobnosti ke startu maturity z matematiky jsou uvedeny na této stránce MŠMT: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/start-maturity-z-matematiky 

 

Zkoušky ze všech předmětů společné části mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou 

pouze zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků. Tyto zkoušky jsou komplexní 

a skládají se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. 

2. Společná část („státní“ část maturitní zkoušky) 
Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ve stejném termínu a za stejných podmínek. 

Český jazyk a literatura  
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří 

dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu a písemné práce. 

Cizí jazyk  
Zkouška z cizího jazyka je komplexní – tvoří ji ústní zkouška, didaktický test, písemná práce. 

Matematika je koncipována jako didaktický test v délce 105 minut. 

Nepovinné zkoušky  
Dle zájmu si žák zvolí max. 1 nepovinnou zkoušku. Tato zkouška má stejný průběh a koná se 

podle stejných pravidel jako zkoušky povinné. 

  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/start-maturity-z-matematiky


3. Profilová část („školní“ část maturitní zkoušky)  
Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných a nejvýše dvou nepovinných 

zkoušek. Ředitelka školy stanovila omezení výběru splněním pravidla, podle něhož si žák 

nemůže zvolit stejný cizí jazyk, z něhož koná zkoušku ve společné části
1
. Zkoušky profilové 

části jsou prováděny ústní formou. 

 

Povinné předměty profilové části MZ 

(žák volí dva) 

Nepovinné předměty profilové části MZ 

(žák může volit nejvýše dva) 

Matematika  

Cizí jazyk (nabídka obsahuje všechny cizí 

jazyky vyučované na škole)  

Biologie  

Fyzika  

Chemie  

Zeměpis  

Základy společenských věd  

Dějepis  

Informatika  

Estetická výchova výtvarná/hudební
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Další předmět profilové části, pokud nebyl 

zvolen jako povinný a nebyl předmětem 

společné části.  

 

 

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového 

výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.  

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 28. 4. 2017 

Zpracovala: RNDr. Milena Vaverková, ředitelka školy 
 

                                                           
1
 Výjimkou je matematika, kterou si žák může zvolit také v rámci profilové části maturitní zkoušky za 

předpokladu, že předtím absolvuje dvouletý seminář z matematiky.  
2
 Žák si volí jednu z těchto možností.  


