
 

Střední uměleckoprůmyslová škola  

a Základní umělecká škola Zámeček s. r. o.  

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/21 

Maturitní zkouška (MZ) ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí - společné (státní) 

a profilové (školní). Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a 

podzimním zkušebním období.  

Upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek. 

V jarním zkušebním období 24. - 25. května 2021 se konají didaktické testy na naší škole. 

Mimořádný termín z důvodu nemoci Covid 19 nebo karantény se koná 7. až 9. července ve 

školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

1) Společná část maturitní zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího 

jazyka. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu. 

Navýšení počtu opravných zkoušek společné části konaných formou didaktických testů 

se týká jak prvomaturantů, kteří byli žáky školy ve školním roce 2020/2021, tak i ostatních 

osob, které se k vykonání zkoušek přihlásily do 1. prosince 2020. Žákům se počet termínů pro 

vykonání didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden 

řádný a tři opravné termíny. 

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat do 28.června 

2021 

Zkouška z českého jazyka a literatury 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura se prodlužuje na 85 minut. 

Žáci se SVP mají časy prodlouženy dle doporučení školského poradenského centra. 

Zkouška z cizího jazyka 

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou 

dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělání, 

ve kterém se žák vzdělává. Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk se prodlužuje 

na 110 minut, z toho 40 minut trvá poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a 

jazykové vědomosti a dovednosti. Žáci se SVP mají časy prodlouženy dle doporučení 

školského poradenského centra. 

2) Profilová část maturitní zkoušky 

Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky. Nově se stanovuje, že předměty 

profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části 

maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je 



tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, 

nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou 

ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se 

tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP 

umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. Toto pravidlo platí pouze: - pro 

„prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021.  

Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, - pro profilové 

zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který 

nenavazuje na DT z cizího jazyka). Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku. Z 

hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého 

jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého 

jazyka a literatury a z cizího jazyka. 

Pro školní rok 2020/21 je vypuštěna písemná práce z českého i cizího jazyka. 

Nepovinná část profilové maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška z českého jazyka se koná vylosováním jednoho z 20 témat, které si žák 

vybere z nabídnutých 81 témat a odevzdá do 30. 4. 2021. 

Maturitní zkouška z anglického jazyka se koná vylosováním jednoho z 20 témat, jejichž 

součástí je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k odbornému vzdělávání. 

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to 

nejpozději do 30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pokud 

žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených 

ředitelem školy (známkami 14), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu 

nárok na dva opravné pokusy. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou 

neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné 

pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy 

omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva 

opravné pokusy. Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud 

úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické 

testy měl konat). 

Pokud se žák nepřihlásí k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a Anglického 

jazyka do 30. 4. 2021 nemá již možnost se ke zkoušce přihlásit a absolvovat 

v následujících letech. 

Povinná část profilové maturitní zkoušky 

Součástí profilové části jsou maturitní zkoušky z předmětů Dějiny výtvarné kultury, které se 

koná z 25 témat a Technologie, které také obsahuje 25 témat.  

 

 



Praktická maturita 

Žák si volí téma PMZ začátkem února daného školního roku. Obhajoba maturitní práce trvá 

maximálně 15 minut za přítomnosti předsedy maturitní komise, vedoucího a oponenta 

maturitní práce a třídního učitele. 

Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období   bude 

přihlášena pro podzimní zkušební období 2021, se navyšuje počet opravných termínů o jeden 

termín u praktické zkoušky, ke které je přihlášena. Žákovi, který je ve školním roce 

2020/2021 žákem posledního ročníku vzdělávání se navyšuje počet termínů pro vykonání 

praktické zkoušky z jednoho řádného a dvou opravných na jeden řádný a tři opravné termíny. 

Termíny: 

14. 5. konečné uzavření docházky a klasifikace 4. ročníku 

21. 5. vysvědčení 4. ročníku 

 

do 30. 4. odevzdání písemné žádosti o konání nepovinné části profilové maturitní zkoušky 

(ústní zkouška z Čj a Aj) 

do 30. 4. odevzdání seznamu literárních děl 

do 30. 4. podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

20. 5. Ka – odevzdání praktické maturity 

20. 5. Fo - odevzdání praktické maturity 

21. 5. UM - odevzdání praktické maturity 

21. 5. GD - odevzdání praktické maturity 

24. 5. – didaktické testy z Anglického jazyka (řádný termín) 

25. 5. – didaktické testy z Českého jazyka (řádný termín) 

17. - 18. 5., 26. - 28. 5. - svatý týden 

31. 5. - 4. 6. praktické a ústní maturity 

7. - 9. 7. mimořádný termín konání DT ve spádových školách 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka  

Pokud by žák chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní 

jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku 

konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení. 


