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POČET ZKOUŠEK A MOŽNOSTI VOLBY

MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ 

Úvodem je zřejmě zbytečné připomínat, že již dru-
hým rokem se maturitní zkouška skládá ze dvou sa-
mostatných částí. Ve společné části musíte povinně 
složit 2 zkoušky, v profi lové (školní) další 2 nebo 
3 zkoušky podle rozhodnutí ředitele školy. Ve státní 
části si pak k povinným zkouškám můžete přidat až 
3nepovinné zkoušky, ve školní části pak 2 zkoušky. 

O pravidlech volby předmětů školní části, o formě 
profi lových zkoušek a o zadání těchto zkoušek roz-
hoduje ředitel Vaší školy. My se nyní budeme věno-
vat výhradně státní části. 

První povinnou zkouškou je čeština. Zkouška se 
skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní 
zkoušky. U druhé povinné zkoušky si můžete zvolit 
mezi matematikou a cizím jazykem. Pokud budete 
chtít maturovat z cizího jazyka, má tato zkouška rov-
něž tři části. Na rozdíl od češtiny ale didaktický test 
obsahuje navíc tzv. poslechový subtest.

Zvolíte-li matematiku, čeká Vás pouze didaktický 
test. 

V případě cizích jazyků můžete volit mezi anglič-
tinou, němčinou, ruštinou, francouzštinou a španěl-
štinou. Volba jazyka je na Vás, nemůžete však zvolit 
jazyk, který se na Vaší škole nevyučuje. 

PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2012
aneb Co je dobré vědět, než podáte přihlášku

Vážená maturantko, vážený maturante, 

nejpozději 15. prosince 2011 musíte podle platného zákona a maturitní vyhlášky po-
dat řediteli Vaší školy přihlášku k maturitní zkoušce. Ano, skutečně se jedná o přechodné 
posunutí termínu o 1 měsíc oproti loňskému roku. Na formulář přihlášky, jehož výřez na-
jdete na konci tohoto letáku, tak kromě jiného závazně vyznačíte svou volbu předmětů 
v obou částech maturity a v případě povinných zkoušek společné (státní) části maturit 
pak rovněž zvolenou úroveň obtížnosti zkoušky. Není to rozhodně nic komplikovaného. 
Přesto Vám doporučujeme pečlivě si pročíst následující informace a doporučení, které 
s podáním přihlášky a zejména se závaznou volbou skladby Vaší maturity souvisí. 

 Pavel Zelený 
 CERMAT

Jak jistě víte, u zkoušek z češtiny, matematiky a ci-
zího jazyka si musíte vybrat, jestli tu kterou zkoušku 
budete skládat v základní nebo vyšší obtížnosti. 
Volba obtížnosti je Vaší volbou bez ohledu na to, 
jaký typ školy či obor studujete. Z hlediska zákona 
je pro Vás názor Vašeho učitele, stejně jako kohokoli 
jiného, pouze doporučením. 

Pro nepovinné zkoušky je pro Vás, kromě již zmí-
něných matematiky a cizího jazyka, připravena na-
bídka následujících předmětů: fyzika, chemie, bio-
logie, dějepis, zeměpis, „občanka“ a dějiny umění. 
Zkoušky matematika, cizí jazyk a občanský a spole-
čenskovědní základ jsou nabízeny ve dvou úrovních 
obtížnosti. U ostatních nepovinných zkoušek je ob-
tížnost pouze jedna, a to vyšší. Zato můžete volit ja-
kýkoli z těchto předmětů bez ohledu na to, jestli jste 
se s ním ve škole v uplynulých čtyřech letech vůbec 
potkali. 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 

Mohu u maturity propadnout z nepovinných 

předmětů? 

Nepovinná zkouška se samozřejmě povést nemusí, ale 
na to, zda úspěšně složíte maturitní zkoušku, nemá 
výsledek nepovinných zkoušek vliv. Na maturitním vy-
svědčení se ale výsledek nepovinné zkoušky objeví. 
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Jsme jazykově zaměřená škola. Může nám 

náš třídní profesor nařídit konat nepovinnou 

zkoušku z druhého cizího jazyka? 

Nepovinná zkouška je ze své povahy nepovinná. Proto 
z ní ani Váš třídní nemůže udělat zkoušku povinnou. Je 
zcela na Vás, zda si ji v přihlášce zapíšete, či nikoli. 

Pokud chci konat maturitu ve vyšší úrovni obtíž-

nosti, znamená to, že musím konat všechny zvo-

lené zkoušky ve vyšší obtížnosti? 

Obtížnost zkoušky si volíte zvlášť pro každý předmět, 
který je ve společné části maturitní zkoušky nabízen 
v obou variantách obtížnosti. Tedy nikoli pro celou 
maturitu. V praxi to může znamenat například to, že si 
zvolíte češtinu v základní, matematiku ve vyšší a nepo-
vinný cizí jazyk v základní úrovni obtížnosti. 

Mohu v rámci školní části maturity konat 

zkoušky z téhož předmětu, ze kterého budu ko-

nat zkoušku ve státní části? 

Pravidla pro výběr zkoušek státní části jsou dána 
a platí pro všechny žáky i všechny školy. Pravidla pro 
profi lové zkoušky určuje ředitel školy. Pokud pravidla 
stanovená ředitelem školy souběh předmětů školní 
i státní části připustí, pak můžete.

Na škole se učím angličtinu. Německy ale umím 

mnohem lépe. Mohu ve státní části maturovat 

z němčiny, i když se ji ve škole neučím? 

Ano. Ve státní části můžete zvolit jakýkoli cizí jazyk 
bez ohledu na to, zda jste se jej ve škole učili, či nikoli. 
Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na Vaší škole 
vyučuje. 

Bude na vysvědčení uvedeno, že jsem zkoušku 

konal ve vyšší obtížnosti? 

Ano. Na maturitním vysvědčení i na tzv. Protokolu 
o výsledcích společné části maturitní zkoušky bude 
u každé povinné, případně nepovinné zkoušky uve-
dena úroveň obtížnosti. 

Pokud u zkoušky vyšší obtížnosti v jarním ter-

mínu neuspěju, je možné se pro opravnou 

zkoušku přihlásit v základní úrovni obtížnosti 

nebo změnit maturitní předmět? 

K opravné zkoušce se můžete přihlásit na jinou úro-
veň obtížnosti než na tu, z níž jste propadli. Ovšem 
v případě, kdy si volíte jinou úroveň u opravné kom-
plexní zkoušky, musíte opakovat všechny tři dílčí 
části zkoušky (tedy celou komplexní zkoušku) a dílčí 
zkoušky, které byly vykonány úspěšně v předchozí 
úrovni obtížnosti, se nepočítají. Zkušební předmět 
však změnit nelze. 

Existuje možnost, jak v průběhu školního roku 

změnit maturitní předměty či úroveň obtížnosti 

zkoušek, které jsem uvedl v přihlášce k matu-

ritní zkoušce? 

KOLIK ŽÁKŮ PROPADLO V ČEŠTINĚ, MATEMATICE A CIZÍM JAZYCE V JARNÍM TERMÍNU 2011?
(100 % = TI, KTEŘÍ POVINNOU ZKOUŠKU Z DANÉHO PŘEDMĚTU KONALI)

SKUPINY OBORŮ
ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST VYŠŠÍ OBTÍŽNOST

ČJL MA CIZÍ
JAZYK ČJL MA CIZÍ

JAZYK
4LETÁ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA gymnázia 1,7 % 0,8 % 1,8 % 1,2 % 0,3 % 0,7 %

4LETÉ 
STUDIUM

STŘEDNÍ ODBORNÉ 
ŠKOLY

lycea 3,0 % 4,4 % 3,6 % 5,3 % 0,0 % 3,0 %
technické 1 *) 6,0 % 4,8 % 5,8 % x 3,9 % 1,5 %
technické 2 **) 11,0 % 16,1 % 13,5 % x x x
ekonomické 6,1 % 9,9 % 7,7 % x x 3,4 %
hotelové a podnikatelské 8,9 % 27,2 % 9,6 % x x x
pedagogické a humanitní 9,1 % 37,9 % 14,6 % x x x
zdravotnické 10,5 % 48,7 % 18,3 % x x x
zemědělské 8,5 % 24,9 % 18,1 % x x x
umělecké 8,3 % 43,0 % 14,3 % x x x

STŘEDNÍ
ODBORNÁ UČILIŠTĚ

technické 9,6 % 17,9 % 15,1 % x x x
ostatní 17,1 % 52,7 % 27,0 % x x x

2 A 3LETÉ NÁSTAVBOVÉ
STUDIUM

technické 12,1 % 19,2 % 23,3 % x x x
ostatní 15,0 % 34,7 % 28,4 % x x x

*) Strojírenské obory (23...), elektrotechnické obory (26...), stavební obory (36...), a obor 3941M
**)  Hutnické, hornické (21...), chemické a sklářské (28...), potravinářské (29...), textilní (31...), kožedělné (32...), dřevařské (33...),

reprografi cké (34...), dopravní (37...), a obor 3904M
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Vaše volba uvedená na přihlášce, kterou podáváte ře-
diteli školy do 15. prosince, je zcela závazná. Po tomto 
datu není možné Vaše maturitní předmětové portfolio 
ani úroveň obtížnosti zkoušek měnit. 

Musím se nyní přihlašovat k jarnímu termínu, 

nebo si mohu vybrat až termín podzimní, pří-

padně jarní v příštím školním roce? 

Ačkoli můžete vykonat maturitní zkoušku nejpozději 
do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku, 
musíte se nyní přihlásit ke všem zkouškám v jarním 
termínu, který následuje po ukončení Vašeho střed-
ního vzdělávání. 

Budu maturovat na střední zdravotnické škole. 

Když jsme se bavili s třídní o tom, jestli matema-

tiku, nebo cizí jazyk, bylo nám doporučeno zvo-

lit matematiku, protože z angličtiny se skládají 

3 zkoušky a riziko propadnutí je tak prý větší. Je 

to pravda? 

Určující je, v kterém z předmětů se cítíte “pevnější 
v kramfl ecích“. Pokud si více věříte v angličtině, ne-
nechte se odradit tím, že musíte dělat test, písemku 
i ústní zkoušku. Je to možná více zkouškového stresu, 
ale rozhodně lepší než s jistotou „vyletět“ rychle z ma-
tematiky. Jak v případě angličtiny, tak v případě mate-
matiky však platí jedno – nepodceňte přípravu. 

Studuji střední odbornou školu. Matematiky 

jsme měli málo a letos ji už nemáme vůbec. 

Můžu si zvolit matematiku místo cizího jazyka? 

Rozhodně můžete. I zde však platí volit to, v čem cí-
títe menší riziko. Vřele doporučujeme si před volbou, 
a tedy před podáním přihlášky, vyzkoušet testy loň-
ských maturantů nebo ilustrační testy, které najdete 
na www.novamaturita.cz. Možná zjistíte, že i když 
jste se na střední škole o matematiku jen „otřel“, bude 
pro vás bezpečnější volbou. A jestli navíc byla mate-
matika na základní škole vaší silnou stránkou, „zá-
kladní“ test z matematiky s hodně dobrou znalostí 
učiva základní školy za „čtyři“ uděláte. A když k tomu 
přidáte něco z učiva střední školy, riziko neúspěchu 
určitě snížíte. 

VOLBA OBTÍŽNOSTI ZKOUŠEK,

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY A VYSOKÉ ŠKOLY 

Jedním z motivů, proč si budou žáci volit některé 
zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti nebo proč si za-
píší nepovinné zkoušky, jsou vysoké školy. Velká část 
fakult totiž uvažuje o tom, že bude výsledky státní 
části používat jako jedno z kritérií v přijímacím řízení. 
Stát jim to nemůže nařídit. Je tedy na jejich rozhod-
nutí, zda tak učiní, či nikoli. Některé fakulty již do 
svých požadavků pro přijetí výsledky maturit pro-
mítly. Doporučujeme tedy ještě před samotným po-
dáním přihlášky sledovat zejména webové stránky 
fakult, na které se chystáte hlásit. Zde budou mít za-
jisté podmínky pro přijetí uvedeny a tyto informace 
by Vám mohly být užitečné při výběru úrovně obtíž-
nosti zkoušky. 

JAK SI ŽÁCI VOLILI 2. POVINNOU ZKOUŠKU
MATEMATIKA NEBO CIZÍ JAZYK?

SKUPINY OBORŮ MA CIZÍ
JAZYK

4LETÁ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA gymnázia 31,2 % 68,8 %

4LETÉ STUDIUM
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

lycea 43,2 % 56,8 %
technické 1 *) 69,2 % 30,8 %
technické 2 **) 44,0 % 56,0 %
ekonomické 25,8 % 74,2 %
hotelové a podnikatelské 17,5 % 82,5 %
pedagogické a humanitní 22,2 % 77,8 %
zdravotnické 27,6 % 72,4 %
zemědělské 46,9 % 53,1 %
umělecké 4,7 % 95,3 %

STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ
technické 64,2 % 35,8 %
ostatní 32,4 % 67,6 %

2 A 3LETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
technické 68,2 % 31,8 %
ostatní 48,4 % 51,6 %
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NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 

Na našem gymnáziu ředitel nařídil, že si každý 

musí zvolit alespoň jednu zkoušku ve vyšší ob-

tížnosti. Musím ho poslechnout? 

Když se budeme držet litery zákona, pak nemusíte. Ale 
vnímal bych to jako vážně a dobře míněné doporučení. 
Vyšší obtížnost povinných zkoušek skutečně odpovídá 
tomu, co by měl znát absolvent gymnázia. A zkušenost 
maturity z roku 2011 říká, že nejméně 80 % gymnazistů, 
kteří si zvolili základní obtížnost, by v pohodě udělali 
z téhož předmětu zkoušku vyšší obtížnosti. Navíc je vy-
soce pravděpodobné, že bude přibývat fakult, které bu-
dou bonifi kovat ty, kteří maturovali ve vyšší obtížnosti. 
Nicméně platí, že riziko nesete Vy a odpovědnost volby 
je na Vás. 

Chtěl bych si přihlásit matematiku ve vyšší ob-

tížnosti, ale nechci moc riskovat. Mohu si na při-

hlášce zapsat jako povinnou zkoušku základní 

matematiku a vyšší matematiku udělat jako ne-

povinnou zkoušku? 

Tuto možnost měli maturanti loni, od letoška to však už 
možné není. Z jednoho předmětu můžete konat jen jednu 
zkoušku. Jestli to má být povinná či nepovinná zkouška 
a jestli má být v základní nebo vyšší obtížnosti, je na 
Vašem rozhodnutí. To platí pro matematiku stejně jako 
pro češtinu. Samozřejmě si ale můžete přihlásit třeba an-
gličtinu jako povinnou a němčinu jako nepovinnou. 

Proč bych si měl zapsat nepovinné zkoušky nebo 

volit zkoušky ve vyšší obtížnosti, když se budu 

hlásit na vysokou školu, která výsledky státní 

maturity u přijímaček nezohlední? 

Není všem dnům konec. Lze očekávat, že bude přibý-
vat fakult, které budou část přijímaček nahrazovat vý-
sledky státní maturity. A zároveň není nikde řečeno, že 
budete v roce 2012 dělat poslední vysokoškolské přijí-
mačky ve svém životě. Ze statistik vyplývá, že se téměř 
40 % vysokoškolských studentů v prvních dvou letech 
hlásí znovu na nějakou další vysokou školu. 

Co se stane, když se budu chtít za dva nebo tři roky 

přihlásit na vysokou školu, která po mně bude 

chtít maturitu ve vyšší úrovni obtížnosti nebo ne-

povinné zkoušky, které jsem u maturity nedělal? 

Přihlásíte se ke složení tzv. jednotlivé zkoušky z daného 
předmětu. Jednotlivé zkoušky jsou svým obsahem, 
charakterem i náročností shodné s maturitní zkouš-
kou z příslušného předmětu. Váš výsledek z jednotlivé 
zkoušky bude tedy zřejmě mít pro vysoké školy stejnou 
hodnotu, jako by šlo o maturitní zkoušku. Rozdíl oproti 
maturitě je ten, že za složení jednotlivé zkoušky musíte 
dle zákona zaplatit poplatek. 

Chci jít po střední škole na techniku a chtěl bych 

si ve státní části udělat nepovinnou zkoušku 

z fyziky. Jenže fyziku jsme na střední měli akorát 

v prvním ročníku. Mohu si i přesto zapsat fyziku 

jako nepovinnou zkoušku? 

Můžete. Nepovinnou zkoušku můžete skládat z jaké-
hokoli nabízeného předmětu. Dokonce můžete zvolit 
i předmět, se kterým jste se v průběhu svého studia vů-

JAK ČASTO SI ŽÁCI VOLILI VYŠŠÍ OBTÍŽNOST POVINNÝCH ZKOUŠEK V ROCE 2011?

gymnázia

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
lycea technické 1 ekonomické

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATEMATIKA

CIZÍ JAZYK
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bec „nepotkali“. V případě, že budete chtít „nepovinně“ 
maturovat z cizího jazyka, tak zde přeci jen drobné 
omezení je – daný jazyk se na Vaší škole musí vyučovat. 

Když propadnu z nepovinné zkoušky, musím dě-

lat opravnou zkoušku? 

Opravná nepovinná zkouška neexistuje. Z toho vy-
plývá, že se k ní nemůžete hlásit. Zkrátka u nepovinné 
zkoušky máte pouze jeden pokus. 

Když si zapíšu nepovinnou zkoušku a pak se k ní 

nedostavím, mohu na podzim konat náhradní? 

Náhradní zkoušku obecně žák koná v případě, že se ke 
zkoušce nedostaví, svoji neúčast omluví a ředitel školy 
jeho omluvu uzná. To platí jak pro povinné, tak nepo-
vinné zkoušky. Samozřejmě v případě nepovinných 
zkoušek je na Vašem zvážení, zda ji chcete na pod-
zim konat, či nikoli. Pokud jste totiž všechny povinné 
zkoušky ve společné i profi lové části vykonal na jaře 
úspěšně, budete již držitelem maturitního vysvědčení. 
V případě, že se i tak rozhodnete nepovinnou náhradní 
zkoušku konat, dostanete na podzim druhé maturitní 
vysvědčení. 

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A Z CIZÍHO 

JAZYKA 

Zkoušky z češtiny a z cizích jazyků jsou tzv. komplex-
ními zkouškami. Skládají se z didaktického testu, pí-
semné práce a z ústní zkoušky. V cizím jazyce je navíc 
v rámci didaktického testu tzv. poslechový subtest. 

ČEŠTINA 

Didaktický test z češtiny má jednotné, centrálně sta-
novené zadání. Test zkoušky základní úrovně obtíž-
nosti trvá 60, vyšší obtížnosti pak 90 minut. 

V případě písemné práce máte na výběr z 10 cen-
trálně stanovených témat, resp. zadání. Písemná 
práce z češtiny trvá v případě zkoušky základní obtíž-
nosti 60, v případě zkoušky vyšší obtížnosti 90 minut. 

U ústní zkoušky z češtiny si losujete téma, resp. 
literární dílo z celkového počtu 20 (základní obtíž-
nost), resp. 30 (vyšší obtížnost) děl, které jste si pře-
dem určili z nabídky stanovené školou. 

Škola byla povinna zveřejnit nabídku literárních 
děl – tzv. školní seznam literárních děl – do 30. září. 
Pro základní úroveň obtížnosti má školní seznam se-
stávat nejméně ze 40, pro vyšší úroveň obtížnosti 
pak nejméně ze 105 literárních děl. Vaše závazná 
volba musí proběhnout do 31. 3. 2012. Tento den 

nejpozději musíte odevzdat řediteli školy Váš osobní 
seznam literárních děl – tzv. žákovský seznam lite-
rárních děl. 

Ústní zkouška trvá 15 minut, předchází jí 20minu-
tová příprava na „potítku“. 

CIZÍ JAZYK 

Didaktický test z cizího jazyka se od testu z češtiny 
liší tím, že je rozdělen na dvě části a první částí je 
poslechový subtest. Test základní obtížnosti trvá 95, 
vyšší obtížnosti 105 minut. K tomu je nutné připo-
číst ještě 10minutovou přestávku mezi první a dru-
hou částí testu. 

Písemná práce má jednotné, centrálně stanovené 
zadání. Na rozdíl od češtiny si tedy zadání nemůžete 
vybírat. Písemná práce zkoušky základní obtížnosti 
trvá 60, vyšší obtížnosti pak 90 minut. 

Zadáním ústní zkoušky je pracovní list sestávající 
ze 4 částí. Zadání si žák losuje, na výběr musí mít nej-
méně 5 pracovních listů. Zkouška trvá 15 minut, pří-
prava „na potítku“ pak 20 minut. 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 

Musím zvolit všechny tři dílčí zkoušky z češtiny 

či cizího jazyka ve stejné úrovni obtížnosti? 

U komplexních zkoušek, jedno zda z češtiny či cizího 
jazyka, volíte obtížnost pro celou komplexní zkoušku. 
Zvolíte-li vyšší obtížnost, pak budete konat test, pí-
semku i ústní zkoušku ve vyšší obtížnosti. 

Když byla zveřejněna nabídka literárních děl 

pro ústní zkoušku z češtiny, přišla paní profe-

sorka a řekla, že se musíme všichni dohodnout 

na společných 30 dílech. Kvůli tomu musím pře-

číst za půl roku dalších 10 knížek. Já bych si totiž 

zvolila jinak než ostatní spolužáci. 

Volba literárních děl z nabídky, kterou zveřejnila škola, 
je zcela na jednom každém žákovi. To praví zákon 
a maturitní vyhláška. Výběr děl ze školního seznamu 
je tedy svobodnou volbou každého žáka. 

V případě, že u komplexní zkoušky neuspěji, 

např. nevykonám úspěšně didaktický test, ale 

písemnou práci a ústní zkoušení jsem zvládl, mu-

sím opakovat znovu všechny tři dílčí zkoušky? 

Tedy i to, co jsem již úspěšně absolvoval? 

Od školního roku 2011/2012 nikoli. Žáci budou nově 
opravovat pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonali 
úspěšně. Neplatí to však v případě, kdy se žák roz-
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hodne, že si pro opravnou zkoušku změní úroveň obtíž-
nosti. Na to má právo, ale pak musí opakovat všechny 
tři dílčí zkoušky, a ne pouze tu, z které propadl.

ZKOUŠKA Z MATEMATIKY A Z OSTATNÍCH 

PŘEDMĚTŮ 

Zkoušky z ostatních předmětů se konají pouze for-
mou didaktického testu. 

Zkouška z matematiky základní obtížnosti trvá 90 
minut, vyšší obtížnosti 120 minut. Testy z ostatních, 
tj. ryze nepovinných předmětů trvají 90 minut. S vý-
jimkou předmětu Občanský a společenskovědní zá-
klad nemůžete volit úroveň obtížnosti; zkoušky jsou 
nabízeny pouze ve vyšší úrovni. 

UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK 

V případě, že patříte mezi žáky s určitým zdravotním 
znevýhodněním, můžete si rovněž zažádat o tzv. uzpů-

sobení podmínek konání maturitní zkoušky 

(PUP MZ). Podoba zkoušky jako takové je potom 
přímo odvozena od maturitní zkoušky pro žáky bez 
zdravotního znevýhodnění, uzpůsobeny jsou pouze 
podmínky pro její konání tak, aby byly vytvořeny rovné 
podmínky pro každého maturanta bez rozdílu. 

Podle charakteru postižení/znevýhodnění jsou 
žáci na základě posudku pedagogicko-psycholo-
gické poradny nebo speciálního pedagogického 
centra zařazeni do jedné ze čtyř kategorií (Tělesně/
Zrakově/Sluchově postižení, Specifi cké poruchy uče-
ní a ostatní). Míra postižení a charakter požadova-
ných uzpůsobení pak rozhodují o zařazení do jedné 
ze tří skupin v rámci příslušné kategorie. 

Abyste měli nárok na přiznání uzpůsobení pod-
mínek pro konání maturitní zkoušky, musíte se svou 
přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat řediteli 
školy do 15. prosince 2011 rovněž platný posu-

dek z pedagogicko-psychologické poradny 

nebo příslušného speciálního pedagogic-

kého centra. Jejich seznam naleznete na adrese 
www.novamaturita.cz. 

Přitom platí základní pravidlo: uzpůsobení podmí-
nek konání maturitní zkoušky musí odpovídat tomu, 
jakým způsobem bylo kompenzováno Vaše posti-
žení či zdravotní znevýhodnění v průběhu výuky. 

Pokud již máte vystavený posudek z dřívějška 
a chcete si nechat vystavit nový, je důležité stávající 
posudek vzít do školského poradenského zařízení, 
kde bude zaevidován a skartován. Teprve na základě 
tohoto Vám může být vydán posudek nový. 

V případě, že posudek dosud nemáte, kontaktujte 
příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnu či 
speciální pedagogické centrum neprodleně. Může 
se totiž stát, že před termínem podávání přihlášek 
budou mít hodně napilno. 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 

Může být žák zařazen do různých kategorií 

a skupin PUP pro různé části zkoušek? 

Ne, žák může být zařazen pouze do jedné skupiny při-
znaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 
zkoušky. Pokud to z posudku nevyplývá, je nutné tuto 
skutečnost prokonzultovat se školským poradenským 
zařízením, které jej vystavilo. 

Vystaví pedagogicko-psychologická poradna 

či speciální pedagogické centrum posudek i žá-

kovi dálkového studia? 

Ano, oba typy pracovišť vyšetří každého, tedy i dospě-
lého žáka, který o to požádá. 

Jak je omezena platnost posudků? 

Metodická doporučení Ministerstva školství stanoví, že 
posudek by neměl být starší než 1 rok před termínem 
podání přihlášky. 

ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

A HODNOCENÍ VAŠICH ZKOUŠEK 

K tomu, abyste úspěšně složili maturitní zkoušku, 
musíte úspěšně složit obě její části, tj. společnou 
(státní) i profi lovou (školní) část. To znamená, že 
musíte složit obě povinné zkoušky společné části 
i všechny povinné zkoušky profi lové části maturity.

Zkoušky z češtiny i z cizího jazyka mají tři části. 
Abyste úspěšně složili zkoušku z češtiny nebo z ci-
zího jazyka, musíte úspěšně složit všechny její části 
(dílčí zkoušky), tj. úspěšně napsat test i písemnou 
práci a úspěšně složit ústní zkoušku. 

Zkoušky a dílčí zkoušky společné (státní) části se 
hodnotí v bodech. Abyste úspěšně složili příslušnou 
zkoušku či dílčí zkoušku, musíte dosáhnout či pře-
kročit tzv. mezní hranici úspěšnosti zkoušky. 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 

Jak a kdy se dozvíme, kolika bodů musíme do-

sáhnout v testech, abychom je udělali? 

Hodnoty mezní hranice úspěšnosti jednotlivých zkou-
šek jsou uvedeny v tzv. kritériích hodnocení, které zve-
řejní Ministerstvo školství do 31. 3. 2012. Od téhož dne 
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je najdete rovněž na webstránkách www.novamatu-
rita.cz. V kritériích, která budou v březnu zveřejněna, 
se rovněž dozvíte, jaký je algoritmus převodu procent-
ních bodů na jednotlivé známky. 
 Pro orientaci se podívejte na tyto stránky, jak takováto 
kritéria vypadala pro maturitní zkoušku v roce 2011. 
Vyjádření mezní hranice úspěšnosti příslušného testu 
bude uvedeno na jeho titulní straně. Tam zjistíte, ko-
lika bodů můžete v testu maximálně dosáhnout, a zá-
roveň se dozvíte, kolik procent z těchto bodů musíte 
získat, abyste test úspěšně složili. Proto je také u každé 
úlohy v testovém sešitu uvedeno, kolik za její úspěšné 
vyřešení získáte bodů. 

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ

A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY 

1.  Ředitel školy nebo Váš třídní Vám předá formu-

lář přihlášky k maturitní zkoušce (výřez nalez-
nete na straně 8). 

2.  Do tohoto formuláře zakřížkujete na první straně: 
 a)  volbu povinných předmětů společné 

části v příslušné, Vámi zvolené obtížnosti 
zkoušky; povinná je čeština a pro druhou 
povinnou zkoušku zvolíte buď matematiku, 
nebo některý z 5 jazyků; 

 b)  případnou volbu až 3 nepovinných před-

mětů společné části; pro nepovinnou 
zkoušku nemůžete zvolit stejný předmět jako 
pro povinnou zkoušku; 

 c)  v případě, že jste žákem školy s polským vy-

učovacím jazykem a chcete zadání zkoušky 
v polštině, vyznačíte to u příslušného před-
mětu křížkem ve sloupci „JNM“ (jazyk národ-
nostní menšiny). 

3.  Do formuláře na jeho druhé straně: 
 a)  provedete volbu předmětů povinných pro-

fi lových zkoušek s uvedením jedné či více 
jejich forem (dle nabídky). Pravidla pro volbu 
předmětů, počet povinných zkoušek a jejich 
formy (ústní, písemná práce, maturitní práce 
s obhajobou, praktická zkouška a jejich kom-
binace) stanovuje ředitel školy. Druhou stranu 
přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s roz-
hodnutím ředitele Vaší školy; 

 b)  stejně je tomu i při výběru nepovinných 

profi lových zkoušek a jejich forem; 
 c)  pokud jste cizincem a žádáte o uzpůsobení 

zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 
15 minut u didaktického testu a písemné 
práce), zaškrtnete příslušnou kolonku. Toto 
uzpůsobení se však může týkat pouze žáků- 

-cizinců, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě 
po dobu kratší než dva roky bezprostředně 
před konáním maturitní zkoušky; 

 d)  pokud žádáte v souladu s maturitní vyhláš-
kou o uzpůsobení podmínek konání zkoušek 
společné části kvůli zdravotnímu handicapu, 
zaškrtnete příslušnou kolonku a vyplníte pří-
slušnou přílohu přihlášky. 

4.  Vyplněný formulář opatříte datem a svým podpi-
sem a do 15. prosince podáte škole dle dispozic 
Vašeho třídního či ředitele. Pokud žádáte o uzpů-
sobení podmínek, je třeba s přihláškou odevzdat 
i platný posudek vystavený poradenským zaří-
zením.

5.  Ředitel školy poté zajistí registraci údajů z Vaší při-
hlášky v centrálním registru přihlášek. 

6.  Nejpozději 22. prosince dostanete od Vašeho 
třídního učitele či od ředitele školy výpis z re-

gistru přihlášek. Ověřte, zda jsou všechny údaje 
v registru správné a v souladu s Vaší přihláškou. Je-li 
tomu tak, výpis potvrďte svým podpisem. V pří-
padě, že se údaje neshodují nebo jsou nesprávné 
(je tam např. překlep ve Vašem jméně apod.), výpis 
nepodepisujte a sdělte to Vašemu třídnímu učiteli 
či řediteli způsobem, který Vám stanoví. 

  PROSÍME, NEBERTE POTVRZENÍ VÝPISU Z RE-
GISTRU PŘIHLÁŠEK NA LEHKOU VÁHU. VÝPIS 
SI ZA KAŽDOU CENU POŘÁDNĚ ZKONTRO-
LUJTE, ABY SE PŘEDEŠLO PŘÍPADNÝM POZ-
DĚJŠÍM PROBLÉMŮM! 

7.  Při předávání výpisu přihlášených zkoušek ředi-
telem školy musíte předat také vyplněný sou-

hlas s poskytnutím osobních údajů vysoké 

škole nebo vyšší odborné škole. Na formu-
láři zaškrtnete, zda se zveřejněním souhlasíte, či 
nikoli. Pokud souhlasíte, pak tímto dáváte sou-
hlas k tomu, aby VŠ nebo VOŠ, která prokáže zá-
jem, získala údaje o Vašich výsledcích za účelem 
posouzení kritérií hodnocení uchazečů o studium 
na dané VŠ, případně VOŠ.
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Jedno z těchto polí 
musí být zakřížkované.

Zde budou vyplněné 
zkoušky navržené 

školou.

Jedno z těchto polí 
musí být zakřížkované.

Smějí být zakřížko-
vána až 3 pole. Nesmí 
se jednat o předměty, 
které již byly zvoleny 

v povinné části.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT

POVINNÉ ZKOUŠKY

POVINNÉ ZKOUŠKY

konané formou

ÚZ ÚZPZ PZMP MPPRZ PRZJNM JNM

konané formou

ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI

NÁHRADNÍ NEBO
OPRAVNÁ ZKOUŠKA

NÁHRADNÍ
ZKOUŠKA

ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI

JNM JNM

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Španělský jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Občanský a společenskovědní základ

Informatika

Biologie

Fyzika

Chemie

Dějepis

Zeměpis

Dějiny umění

ÚZZ

Z

Z

Z

Z

Z

Z

V

V

V

V

V

V

V

ÚZ

ÚZ

ÚZ

ÚZ

ÚZ

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

V

V

V

V

V

V

V

ÚZ

ÚZ

ÚZ

ÚZ

ÚZ

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

PP

PP

PP

PP

PP

ÚZ ÚZ

ÚZ ÚZ

ÚZ ÚZ

ÚZ ÚZ

ÚZ ÚZ

ÚZ ÚZ

ÚZ ÚZ

ÚZ ÚZ

PZ PZ

PZ PZ

PZ PZ

PZ PZ

PZ PZ

PZ PZ

PZ PZ

PZ PZ

MZ MZ

MZ MZ

MZ MZ

MZ MZ

MZ MZ

MZ MZ

MZ MZ

MZ MZ

PRZ PRZ

PRZ PRZ

PRZ PRZ

PRZ PRZ

PRZ PRZ

PRZ PRZ

PRZ PRZ

PRZ PRZ

Ve dvou či třech řád-
cích (dle rozhodnutí 

ředitele školy o počtu 
povinných profi lo-

vých zkoušek) musejí 
být zaškrtnuty formy 

zkoušky obsažené 
v nabídce škol – vždy 
alespoň jedna forma.

Lze volit až dva před-
měty (u každého 

zvoleného předmětu 
musejí být zaškrtnuty 
všechny formy obsa-
žené v nabídce školy 
– vždy alespoň jedna 

forma).

www. novamaturita.cz

www.cermat.cz
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