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Nabídka a volba maturitních předmětů pro školní rok 2020/21 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném 
znění stanovuji níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných zkoušek včetně jejich 
forem pro maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021. 
 

Společná část maturitní zkoušky 

Počet a nabídka zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek je stanovena 
výše uvedenými právními předpisy. 

Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky. 
 
Předměty společné části: 

1. český jazyk a literatura 
2. cizí jazyk – angličtina, španělština, francouzština, němčina, ruština nebo matematika  

 
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 
testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. 
 
Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů cizí jazyk (AJ, NJ, 
FRJ, ŠJ, RJ), matematika, matematika rozšiřující (§ 78 školského zákona, odst. 5). 
 

Profilová část maturitní zkoušky 
  
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve 
společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (stanovená 
forma pro oba tyto zkušební předměty je písemná práce a ústní zkouška před zkušební 
komisí). 
Dále si žák volí další dvě povinné zkoušky z níže uvedené nabídky zkušebních předmětů, ve 
kterých musí splnit dotaci vyučovacích hodin. 
V profilové části nelze konat maturitní zkoušku ze stejného předmětu jako ve společné části 
maturitní zkoušky. 
 
 
 
 
 



 

Nabídka zkušebních předmětů pro další 2 povinné zkoušky profilové části MZ 

Nabídka předmětů Forma zkoušky 

Cizí jazyk (AJ, NJ, FRJ, RJ, ŠJ) 
Písemná práce a ústní zkouška před 
komisí 

D, Geo, SV, Ma, Fy, Ch, Bi, Dg, Psychologie, Latina   Ústní zkouška před komisí 

IVT 
Vypracování maturitní práce a její 
obhajoba před maturitní komisí 

 

Školní seznam nejméně 60 literárních děl pro ústní zkoušku z předmětu český jazyk a 
literatura je uveden na webových stránkách předmětu a je platný pro jarní a podzimní 
zkušební období. 
 
 
Žák může v rámci profilové maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nepovinné 
zkoušky může žák konat z dalšího předmětu profilové části, pokud nebyl zvolen jako povinný 
a nebyl předmětem společné části. Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je 
shodná s nabídkou pro povinné zkoušky. 
Pokud žák bude maturovat ze čtyř povinných profilových zkoušek, pak v souladu s § 81 
školského zákona, lze 1 povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem 
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 
certifikátem, a to na jazykové úrovni Společného evropského referenčního rámce (SERR) 
v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.  
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2021 pro 
jarní zkušební období a do 30. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti bude 
doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové 
zkoušky. Totéž platí pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 
 
Přihlášku k maturitní zkoušce podávají žáci ZŘ Mgr. Pieczonkovi do 1. prosince 2020 pro 
jarní zkušební období a do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. 
 
 
Termíny maturitních zkoušek: 
Písemné práce:     od 1. dubna 2021 
Didaktické testy:     2. 5. – 15. 5. 2021 
Ústní zkoušky společné a profilové části MZ: 16. 5. – 10. 6. 2021   
   
Přesný termín písemných prací a ústních zkoušek stanoví ředitel školy dva měsíce před jejich 
konáním. Přesný časový rozvrh konání didaktických testů (jednotné zkušební schéma) 
stanoví MŠMT do 15. ledna 2021. 
 



V Karviné 4. září 2020                  Mgr. Miloš Kučera 
                                                                                                                    ředitel 


