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Kapitola 3.4 Organizace maturitní zkoušky nově zní takto:

- Způsob a podmínky ukončování vzdělávání stanoví § 77 a následující školského zákona a 
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

- Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

- Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

- Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé
zkoušky,  pro  kterou  si  žák  na  přihlášce  k  maturitní  zkoušce  zvolí  jeden  ze  zkušebních
předmětů cizí jazyk nebo matematika.

- Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 

-  Žák  se  může  ve  společné  části  dále  přihlásit  až  ke  dvěma  nepovinným  zkouškám  ze
zkušebních předmětů cizí  jazyk nebo z matematika a ze zkušebního předmětu matematika
rozšiřující.

- Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané 
formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou 
písemné práce a formou ústní zkoušky, pukud si žák z povinných zkoušek společné části 
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek. Ředitel školy určí 
nabídku těchto povinných zkoušek, jejichž obsah je v souladu s učebními osnovami 
povinných vyučovacích předmětů a volitelných vzdělávacích aktivit vymezených ve školním 
vzdělávacím programu.

-  Do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky může ředitel školy zařadit 
pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž součet týdenních 
vyučovacích dob v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího 
programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Obsahem zkoušky může 
být více obsahově příbuzných předmětů ŠVP. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově 
příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího 
programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají. 

(Součet týdenních vyučovacích dob za celou dobu vzdělávání odráží počet hodin vyučovaných v 
týdnu za celou dobu vzdělávání, např. předmět vyučovaný 2 hodiny týdně ve třetím a čtvrtém 
ročníku dosahuje celkové dotace 4 hodin (0-0-2-2), obdobně jako předmět vyučovaný jednu 
hodinu týdně po čtyři roky vzdělávání (1-1-1-1). 

-  Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 
Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. 



Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 10. 2020.  

V Hustopečích dne 30.9.2020

------------------------------------------
Mgr. Radim Šebesta, ředitel

Projednáno a schváleno na školské radě dne 15. 10. 2020 a na provozní poradě dne 
8 .10. 2020.
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