
M A T U R I T A   ve  školním roce 2019 – 2020 

 
 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) 

a profilové (školní).  

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. 
 

 

 

Společná část:   
 

Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu 

cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných  

a) formou didaktického testu,  

b) formou písemné práce 

c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.  

 

Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu.  

 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám. 
 

 

V jarním zkušebním období se budou písemné zkoušky společné části konat ve středu 8. 

dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a v pracovních dnech v období od 4. května 2020 

do 6. května 2020.  

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020. 

 

 

Ústní zkoušky společné části (a profilová část maturitní zkoušky) se na naší škole v jarním 

zkušebním období konají od 18. května do 22. května 2020.  

 

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části budou konány v rozsahu katalogu 

požadavků  platných pro školní rok 2019/2020. 

  

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy 

uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to 

nejvýše dvakrát z každé zkoušky. U komplexních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí 

jazyk) platí, že koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl. Neúspěšné pokusy se počítají za 



celou komplexní zkoušku, nikoliv za její dílčí části. Neúspěch byť u jedné dílčí části (např. u 

didaktického testu) tedy znamená vyčerpání jednoho pokusu pro celou komplexní zkoušku. 

Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují. 

 

Nabídka cizích jazyků pro naše gymnázium:   anglický jazyk 

   ruský jazyk 

   německý jazyk 

   francouzský jazyk 

 

 

Profilová část: 

 skládá se: - ze 2 povinných zkoušek 

 - z možnosti konat max. 2 nepovinné zkoušky. 

Profilové zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná a koná se od 18. května do 22. května 2020. 

Žák si volí z následujících předmětů: 

o Cizí jazyk (anglický, ruský, německý, francouzský) 

o Společenské vědy 

o Dějepis 

o Zeměpis 

o Matematika 

o Fyzika 

o Deskriptivní geometrie 

o Chemie 

o Biologie 

o Hudební výchova (pouze pro obor 79-41-K/81, Gymnázium) 

o Informatika (pouze pro obor 79-41-K/81, Gymnázium) 

Tyto předměty slouží současně i jako nabídka nepovinných předmětů. 

 

Při volbě předmětu v profilové části stanovil ředitel školy, že není možné volit volitelný 

předmět, který je zvolen ve společné části. 

 

Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který 

odevzdají řediteli školy.  

Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy v druhé polovině listopadu a vyplněný 

a podepsaný odevzdají zpět nejpozději 2. prosince 2019. 

 

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! 

 

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné 

případně náhradní. Při přihlašování k opravné případně náhradní zkoušce nelze měnit 

předmět. 

 

Pokud žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu 

s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení. Pozor, 

nově má doporučení platnost nejvýše 24 měsíců. Platné musí být k datu konání zkoušek, 

nikoli jen k datu podání přihlášky 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace: www.novamaturita.cz 

 

 

 

 

V Hustopečích dne 11.11.2019 

 

 

 

Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy 

http://www.novamaturita.cz/

