
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkaz ředitelky školy, 

kterým se určují nové konkrétní podmínky konání maturitních zkoušek ve školním 

roce 2020/2021 - II 

Změna pro školní rok 2020-2021 se zapracováním změn vyplývajících  
z Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29. 1. 2021 

 

 

 

ze dne 15. 2. 2021 
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Část I 

Obecná ustanovení 

Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Třebíč  

1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání  (školský zákon) v platném znění  

2. Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. v platném znění o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
maturitní zkouškou  ve středních školách  

3. Opatření obecné povahy vydané MŠMT pod č.j. MSMT-3267/2021-1 
4. Školní vzdělávací plán Gymnázia Třebíč 

 
 
Část II 

Společná část maturitní zkoušky 

(1) Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 
(CZVV)  a Gymnázium Třebíč. CZVV vytváří zadání didaktických testů. Škola odpovídá za jejich korektní 
zadání a odeslání k opravě vyhodnocení do CZVV.  

(2) Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny jako “uspěl” nebo “neuspěl”.  

(3) Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů.  
1. Český jazyk a literatura, zkouška má formu didaktického testu 
2. Druhý předmět si volí z následující nabídky:  

a. Cizí jazyk, zkouška má formu didaktického testu, jehož součástí je poslechová část 
b. Matematika, zkouška má formu didaktického testu  

(4) Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat nepovinnou zkoušku maximálně ze dvou 
předmětů. Žáci  mají na výběr následující předměty:  
1. Matematika rozšiřující 
2. Anglický jazyk 
3. Francouzský jazyk  
4. Německý jazyk  
5. Ruský jazyk 

(5) Didaktické testy budou mít navýšené časové limity pro jejich konání – u didaktického testu z českého 
jazyka a z cizího jazyka o 10 minut, u didaktického testu z matematiky o 15 minut.  

(6) Řádný termín zkoušek společné části 

1. Didaktický test z matematiky    3. 5. 2021 
2. Didaktický test z anglického jazyka   3. 5. 2021 
3. Didaktický test z českého jazyka a literatury   4. 5. 2021 
4. Didaktický test z matematiky rozšiřující   5. 5. 2021 
5. Didaktický test z francouzského jazyka   5. 5. 2021 
6. Didaktický test z německého jazyka   5. 5. 2021 
7. Didaktický test z ruského jazyka   5. 5. 2021    

(7) Mimořádný termín pro zkoušky společné části MZ 

Pro žáky přihlášené řádně k maturitní zkoušce, kteří se z konání maturitní zkoušky omluví z důvodu 
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény, může konat zkoušku v mimořádném termínu, 
který je stanoven na 14. - 16. června 2021.   
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Část III 
Profilová část maturitní zkoušky 

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

(1) Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola.  

(2) Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, maximálně dvou dalších povinných 
zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty 
z  nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, která byla stanovena dne 
30.  9. 2020 v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem 
pro žáky oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81. 

(3) Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z matematiky, v profilové části koná zkoušku z českého 
jazyka a literatury, z cizího jazyka a jednu další povinou zkoušku dle vlastního výběru z nabídky povinných 
zkoušek. 

(4) Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z cizího jazyka, v profilové části koná zkoušku z českého 
jazyka a literatury, z cizího jazyka a dvě další povinné zkoušky dle vlastního výběru z nabídky povinných 
zkoušek. 

 

Čl. 2 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury 

(1) Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá pouze z ústní zkoušky. 

(2) K ústní zkoušce si studenti vyberou 20 titulů ze seznamu, který sestavuje škola. Seznam musí obsahovat 
minimálně 60 literárních děl. Výběr musí být proveden do 31. března 2021. 

(3) Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem stanoví ředitelka školy. 

 

Čl. 3 

Profilová zkouška z cizího jazyka 

(1) Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá pouze z ústní zkoušky. 

(2) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanoví ředitelka školy 20 až 30 témat v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem. 

 

Čl. 4 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

(1) Ředitelka školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se 
zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

 

Čl. 5 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

(1) Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení 
výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy a nejpozději před začátkem konání první zkoušky 
schvaluje zkušební maturitní komise. 

 

  

 
 

RNDr. Alice Burešová 
ředitelka školy 


