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Cermat informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři,

Maturitní zkouška
ve školním roce 2020/21
V důsledku novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky (vyhláška
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů) došlo od školního
roku 2020/2021 k zásadním změnám ve způsobu konání maturitní zkoušky.

Nový model maturitní
zkoušky

Maturitní zkouška zůstává rozdělena na společnou a profilovou část, zkoušky společné
části se však konají pouze formou didaktických
testů a jsou nově hodnoceny slovně „uspěl(a)“
a „neuspěl(a)“. Ve společné části pro všechny
obory zůstávají matematika a cizí jazyk povinně volitelnými předměty (plánovaná povinnost maturovat ze tří povinných předmětů
byla novelizací školského zákona zrušena), do
nabídky nepovinných zkoušek společné části
ale byla nově zařazena matematika rozšiřující,
která navazuje na pokusné ověřování zkoušky
Matematika+ v letech 2014–2020. Přípravu
a vyhodnocení didaktických testů zajištuje
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(dále jen „Centrum“) na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „MŠMT“). Kritéria hodnocení didaktických testů včetně hranice úspěšnosti stanoví
MŠMT do 31. března 2021.

Školský zákon

a vyhláška
pro školní rok
2020/2021
Zásadní změnu představuje přesunutí písemných prací a ústních zkoušek z českého
jazyka a literatury a z cizího jazyka ze společné do profilové části. Struktura těchto
zkoušek je definována v maturitní vyhlášce,
provedení zkoušek a jejich hodnocení je
však stejně jako v případě dalších profilových zkoušek plně v kompetenci ředitelů
škol. Ačkoliv se maturitní zkouška výrazným způsobem proměnila, základní princip
pro úspěšné vykonání zkoušky se nemění –
pro získání maturitního vysvědčení je nutné
úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky
společné i profilové části.

i v této komplikované době Vám
přinášíme první vydání Maturitního
zpravodaje v letošním školním roce,
které přináší informace o přihlašování
k maturitní zkoušce a o organizaci
maturitní zkoušky.
Vzhledem k tomu, že se model maturitní zkoušky od školního roku
2020/2021 výrazně mění, je naším cílem přinést užitečné informace všem,
kterých se přijaté změny dotýkají.
Věřím tedy, že v tomto zpravodaji
najdou vše potřebné o nové podobě
maturitní zkoušky jak maturanti, tak
pedagogové, kteří je na zkoušku připravují nebo budou u zkoušky hodnotit úroveň jejich vědomostí a dovedností.
Prvním krokem k úspěšnému složení maturitní zkoušky je podání
správně vyplněné přihlášky, proto
se toto vydání Maturitního zpravodaje zaměřuje především na problematiku s tím spojenou. Dozvíte se
ale i o formě a obsahu jednotlivých
zkoušek, získáte přehled o nejdůležitějších termínech a najdete zde odkazy na důležité dokumenty, které
mohou napomoci ke kvalitní přípravě
na zkoušku. Ve zpravodaji jsou uvedeny i základní informace týkající se
nového modelu maturitní zkoušky
v tomto školním roce.
Pevně doufám, že toto vydání Maturitního zpravodaje poslouží všem
maturantům jako přehledný návod pro volbu maturitních předmětů
a správné vyplnění přihlášky a že se
díky tomuto číslu zpravodaje dozví
vše potřebné o nové podobě zkoušky.
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání
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harmonogram konání zkoušek
Maturitní zkouška

Jarní zkušební období

Pozimní zkušební období

Společná část
(didaktické testy)

3.–7. 5. 2021

1.–10. 9. 2021

Profilová část

16. 5.–10. 6. 2021
(písemné zkoušky, písemné
práce a praktické zkoušky se
mohou konat od 1. 4. 2021)

1.–20. 9. 2021
(praktické zkoušky se
mohou konat dříve)

Organizace maturitní
zkoušky ve školním roce
2020/2021

Přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2021 je potřeba odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2020.
Nový formulář přihlášky, jehož vzor je uveden v maturitní vyhlášce, je k dispozici ke
stažení na webových stránkách Centra. Ředitelé škol mají formulář k dispozici také v informačním systému Centra.
V jarním zkušebním období se didaktické
testy společné části budou konat od pondělí
3. května do pátku 7. května 2021, podrobný
časový rozvrh, tzv. jednotné zkušební schéma,
určí MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.
Profilové zkoušky včetně nově přesunutých
zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka se budou konat v období od 16. května
do 10. června 2021. Výjimkou jsou profilové
zkoušky konané formou písemné zkoušky,
formou písemné práce a formou praktické
zkoušky, jež se mohou na základě rozhodnutí
ředitele školy konat již od 1. dubna 2021, navíc písemnou zkoušku a praktickou zkoušku
lze konat i dříve, vyžaduje-li to povaha
zkoušky. Konkrétní termíny stanoví ředitel
školy nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.
Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období je potřebné odevzdat do
25. června 2021. Didaktické testy ve společné části se budou na podzim konat od
1. do 10. září 2021 na tzv. spádových školách. Konkrétní termíny konání didaktických

testů budou známy do 15. ledna 2021, jednotné zkušební schéma pak bude uveřejněno
do 13. srpna 2021 na webových stránkách
MŠMT a Centra. Profilové zkoušky budou
v podzimním zkušebním období probíhat od
1. září do 20. září 2021, přičemž profilové
zkoušky konané formou praktické zkoušky lze
konat i dříve. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy do 25. srpna 2021. Zkoušky profilové
části se konají vždy na kmenové škole (tzn. na
škole, na níž žák ukončil poslední ročník).

Ke kterým zkouškám se
přihlásit

Ve společné části maturitní zkoušky se
žáci, kteří budou konat zkoušku v řádném
termínu, hlásí ke dvěma povinným zkouškám a mají možnost konat až 2 nepovinné
zkoušky ze zkušebních předmětů, které si
nezvolili jako povinné zkoušky. Nově je také
možné si jako nepovinnou zkoušku vybrat
matematiku rozšiřující.

Povinná zkouška společné
části – český jazyk
a literatura

Zkouška z českého jazyka a literatury je pro
každého maturanta povinná. Počínaje školním rokem 2020/2021 se však výrazně mění
její struktura: od jarního zkušebního období
2021 se zkouška společné části koná pouze
formou didaktického testu. Ten bude nově
hodnocen slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením bodo-

vého zisku. Ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části tedy žáci nebudou
mít na vysvědčení uvedenu známku.
Obsah i forma didaktického testu se ale nijak nezměnila. Didaktický test trvá 75 minut
a rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být touto zkouškou ověřovány, je stanoven v katalogu požadavků.
Přihláškou ke zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části vzniká žákovi povinnost přihlásit se také k profilové zkoušce z tohoto předmětu (k tzv. vázané zkoušce), která
se koná formou písemné práce a formou ústní
zkoušky. Úspěšné vykonání didaktického testu
ve společné části ale není podmínkou pro připuštění ke konání profilové zkoušky.

Povinně volitelná zkouška
společné části – cizí jazyk
a matematika

V rámci 2. povinné zkoušky mohou žáci volit
mezi cizím jazykem a matematikou.
Struktura, obsah i forma konání zkoušky
z matematiky zůstávají nezměněny. Na test je
vyhrazeno 120 minut a rozsah zkouškou ověřovaných vědomostí a dovedností je stanoven v katalogu požadavků. Jedinou zásadní
změnou je tak úprava způsobu hodnocení na
„uspěl(a)“ a „neuspěl(a)“.
Také zkouška z cizího jazyka se stejně
jako všechny ostatní zkoušky společné části
koná pouze formou didaktického testu. Žáci
mají na výběr mezi anglickým, německým,
ruským, španělským a francouzským jazykem, přičemž se mohou přihlásit ke zkoušce
pouze z toho cizího jazyka, který se na jejich
škole vyučuje (je v nabídce školního vzdělávacího programu daného oboru vzdělání)
a který splňuje minimální hodinovou dotaci
pro povinné profilové zkoušky.
Didaktický test, který se skládá z poslechového subtestu a subtestu ověřujícího
čtení a jazykové kompetence, trvá 100 minut (40 minut je vyhrazeno na poslechový
subtest a 60 minut na část ověřující čtení

časové limity trvání zkoušek
Společná část

Zkušební předmět

Povinná zkouška

Český jazyk a literatura

75 minut

Cizí jazyk

40 minut poslech + 60 minut čtení
a jazyková kompetence

Povinně volitelná zkouška

Matematika

Nepovinné zkoušky (žák může
zvolit max. 2 zkoušky)

Forma zkoušky

Didaktický test

Délka konání

120 minut

Cizí jazyk

40 minut poslech + 60 minut čtení
a jazyková kompetence

Matematika

120 minut

Matematika rozšiřující

150 minut
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a jazykové kompetence) a rozsah vědomostí
a dovedností, které jsou testem ověřovány, je
stanoven v katalogu požadavků.
Pokud se žák přihlásí ke zkoušce z cizího
jazyka ve společné části, vzniká žákovi povinnost přihlásit se také k profilové zkoušce
z tohoto cizího jazyka (k tzv. vázané zkoušce)
konané formou písemné práce a formou
ústní zkoušky. Toto pravidlo platí i v případě,
kdy si žák zvolí cizí jazyk jako nepovinnou
zkoušku společné části.

Nepovinné zkoušky společné
části

Nad rámec dvou povinných zkoušek si žáci
mohou ve společné části přihlásit až dvě další
nepovinné zkoušky. Kromě zkoušky z matematiky a z cizího jazyka (zde platí, že není možné
zvolit zkušební předmět, který si žák přihlásil jako povinnou zkoušku) je nově nabízena
také nepovinná zkouška matematika rozšiřující, která svým obsahem a formou navazuje
na výběrovou zkoušku Matematika+. Časový
limit pro konání této zkoušky je 150 minut
a žáci mohou používat totožné pomůcky jako
u zkoušky z matematiky. Katalog požadavků,
který stanoví rozsah zkouškou ověřovaných vědomostí a dovedností, vydá MŠMT.
Všem žákům, kteří plánují podat přihlášku
na vysokou školu, doporučujeme přihlásit se
ke zkoušce z matematiky rozšiřující. Úspěšný
výsledek zkoušky totiž zohledňuje řada fakult vysokých škol v rámci přijímacího řízení či stipendijních programů, případně
jiným bonifikačním způsobem. Aktuální seznam těchto fakult naleznete na stránkách
maturita.cermat.cz.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek
pro konání maturitní zkoušky mají nárok

na navýšení časového limitu dle doporučení
školského poradenského zařízení.

Profilové zkoušky

Profilová část se od školního roku 2020/2021
nově skládá i ze zkoušky z českého jazyka
a literatury a ze zkoušky z cizího jazyka, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné
části, a ze 2 nebo 3 dalších povinných profilových zkoušek, jejichž počet stanoví pro
každý obor rámcový vzdělávací program
(RVP). Každý žák má rovněž možnost konat
až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku
povinných i nepovinných zkoušek, včetně
formy a témat těchto zkoušek, stanovuje
ředitel školy podle rámcového a školního
vzdělávacího programu příslušného oboru
vzdělání.
Vázané zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka
Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly
do konce školního roku 2019/2020 součástí
společné části, jsou od letošního školního
roku přesunuty do profilové části.
Zkoušky z českého jazyka a literatury
a z cizího jazyka (bez ohledu na to, jednáli se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve
společné části, či nikoli) se konají vždy formou písemné práce a ústní zkoušky. Tedy
pokud se žák přihlásil např. k profilové
zkoušce z ruského jazyka bez návaznosti na
společnou část, bude ji konat také formou písemné práce a formou ústní zkoušky, ale bez
nutnosti konat didaktický test ve společné
části.
Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá nejméně 110 minut. V rámci

zkoušky by měl žák vytvořit souvislý text
o minimálním rozsahu 250 slov na 1 zadání,
které si zvolí z nabídky alespoň čtyř zadání
stanovených školou pro příslušný obor vzdělání. Konkrétní délku trvání zkoušky a požadovaný rozsah písemné práce stanoví ředitel
školy. Při zkoušce mohou žáci používat Pravidla českého pravopisu.
Písemná práce z cizího jazyka trvá minimálně 60 minut, během nichž žáci vytvoří
souvislý text nebo souvislé texty o celkové
minimální délce 200 slov. Konkrétní délku
trvání zkoušky a požadovaný rozsah písemné
práce stanoví ředitel školy. Ten rovněž stanoví pro daný obor vzdělání 1 nebo více
zadání, ze kterých si žák 1 zadání zvolí. Při
zkoušce je možné používat překladový slovník.
U ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a ústní zkoušky z cizího jazyka mají
žáci dle rozhodnutí ředitele vyhrazeno 15 až
20 minut na přípravu ke zkoušce. Zkouška
samotná pak trvá nejdéle 15 minut.
Pro účely ústní zkoušky z českého jazyka
a literatury ředitelé škol zveřejnili nejpozději
29. října 2020 tzv. školní seznam literárních
děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl. Žáci si ze školního seznamu
sestaví dle kritérií stanovených ředitelem
školy vlastní žákovský seznam literárních
děl (v počtu stanoveném ředitelem školy,
min. však 20 děl), který odevzdají nejpozději
do 31. března 2021. Pokud vlastní seznam
řediteli školy neodevzdají, u ústní zkoušky
losují z pracovních listů ke všem dílům
ze školního seznamu pro daný obor vzdělání. Ústní zkouška se uskutečňuje formou
řízeného rozhovoru s využitím pracovního
listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Nově je součástí
pracovního listu i zadání ověřující znalosti
a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel
školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje
formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání
ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání
s kódovým označením kategorie dosaženého
vzdělání M a L je součástí pracovního listu
i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného
vzdělávání.
Pro profilové zkoušky z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka je stanovena závazná váha hodnocení jednotlivých částí. Výsledek písemné práce tvoří 40 % celkového
hodnocení zkoušky, 60 % tvoří hodnocení
ústní zkoušky. Bližší způsob a kritéria hodnocení všech profilových zkoušek nebo jejich
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částí včetně hranice úspěšnosti navrhne ředitel školy a schválí zkušební maturitní komise.
Schválený způsob hodnocení zveřejní ředitel
školy způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do začátku konání profilových zkoušek na škole.
Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka
Pokud žák koná v profilové části alespoň
4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že lze jednu povinnou zkoušku profilové části z cizího jazyka nahradit výsledkem
úspěšně vykonané standardizované zkoušky
z tohoto cizího jazyka. Písemnou žádost
o nahrazení zkoušky je třeba podat řediteli
školy nejpozději do 31. března 2021, k žádosti je nutné přiložit také doklad (nebo
úředně ověřenou kopii dokladu) o úspěšném
vykonání standardizované zkoušky na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání
nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 dle
SERR. Nahradit lze i profilovou zkoušku z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné
části, didaktický test ve společné části však
žák koná vždy.
Totéž může ředitel školy stanovit pro
jednu nepovinnou zkoušku profilové části
z cizího jazyka bez ohledu na počet povinných zkoušek profilové části, které žák
koná.
Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, kterými je možné nahradit profilové zkoušky z cizího jazyka ve
školním roce 2020/2021, je k dispozici na
maturita.cermat.cz.
Zkoušku, kterou žák hodlá nahradit jazykovým certifikátem, uvede na přihlášce
k maturitní zkoušce stejným způsobem jako
ostatní zkoušky.

Jak vyplnit přihlášku
První strana

Editovatelný formulář přihlášky si žáci
mohou stáhnout na webových stránkách
maturita.cermat.cz nebo jej obdrží od ředitele školy. Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky pro jarní zkušební období je
nutné odevzdat řediteli školy nejpozději do
1. prosince 2020. Před odevzdáním je důležité zkontrolovat veškeré údaje, skladbu
předmětů nelze po odevzdání přihlášky
změnit.
Na přední straně přihlášky žáci uvádějí
kromě vybraných osobních údajů (povinnými údaji jsou jméno, příjmení, rodné
číslo, popř. datum narození, místo narození
a státní občanství) i základní údaje o škole,
ve které se vzdělávají (název a adresa školy
včetně REDIZO, obor vzdělání, forma vzdělávání, třída a předpokládaný rok ukončení
SŠ).
Dále zde zaškrtávají, ke kterým zkušebním
předmětům se v rámci povinných a nepovinných zkoušek společné části chtějí přihlásit. U přihlašovaných předmětů vyplní, zda
se hlásí k termínu řádnému, náhradnímu
či opravnému. Pro žáky závěrečného ročníku se jedná vždy o termín řádný. Upozorňujeme, že v souladu se školským zákonem
jsou všichni žáci v posledním ročníku na
středních školách v oborech vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní
zkoušky v jarním zkušebním období daného
školního roku.
V případě, že je maturant žákem školy
s polským vyučovacím jazykem a požaduje
zadání zkoušky v polském jazyce, vyznačí
tuto možnost u příslušného předmětu křížkem ve sloupci „JNM“ (jazyk národnostní
menšiny).

Specifika podání přihlášky k opravné nebo
náhradní zkoušce
Pokud se žák hlásí k opravné nebo náhradní
zkoušce a dosud neuspěl u všech zkoušek
společné části, výsledky didaktických testů,
které žák úspěšně vykonal do konce školního
roku 2019/2020, se automaticky považují za
výsledky zkoušek společné části v rámci nového modelu maturitní zkoušky a není nutné
tyto zkoušky znovu uvádět na přihlášce.

Druhá strana

Na druhou stranu přihlášky se uvádějí profilové zkoušky z nabídky, kterou stanovil ředitel
školy. Od letošního školního roku jsou povinnou součástí profilové části také zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (za
předpokladu, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve
společné části). Vzhledem k tomu, že jsou tyto
zkoušky vázané na volbu zkušebních předmětů
ve společné části, měly by být pro přehlednost
uváděny jako první v pořadí. Na dalších místech žáci uvedou ostatní profilové zkoušky. Při
výběru nepovinných profilových zkoušek postupuje žák stejným způsobem jako u vyplnění
zkoušek povinných. U žádné profilové zkoušky
se neuvádí forma konání zkoušky.
Pokud se žáci hlásí k opravné nebo náhradní zkoušce, podávají přihlášku ke všem
částem zkoušky příslušného zkušebního
předmětu, u kterých nebyli úspěšní nebo
které nekonali.
Specifika podání přihlášky k opravné nebo
náhradní zkoušce
Výsledky úspěšně vykonaných písemných
prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky konané do konce školního roku
2019/2020 se považují za výsledky zkoušek
z těchto zkušebních předmětů v profilové části.
Do počtu opravných zkoušek nebo náhradních zkoušek profilové části z českého
jazyka a literatury a cizího jazyka, který si
žák zvolil ve společné části, se započítávají
všechny zkoušky (pokusy) daného zkušebního předmětu, ke kterým se žák přihlásil do
konce školního roku 2019/2020 ve společné
části maturitní zkoušky.

Žáci s přiznaným
uzpůsobením podmínek

Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí
spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení.
V takovém případě vyplní na druhé straně
přihlášky část věnovanou uzpůsobení podmínek. Platnost doporučení je nejvýše 2 roky
od data vydání, přičemž tato platnost nesmí
skončit před nebo v průběhu konání maturitní zkoušky.
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Uzpůsobení

podmínek
pro konání
maturitní
zkoušky

Doporučení, která byla vydána před
15. říjnem 2020 (tj. přede dnem nabytí účinnosti novely maturitní vyhlášky), zůstávají
v platnosti. Uzpůsobení podmínek pro konání písemné práce a ústní zkoušky společné
části maturitní zkoušky, která jsou v doporučení uvedena, jsou platná i pro konání písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka v profilové
části.
V případech, kdy zdravotní postižení
nebo zdravotní znevýhodnění nastane
v době od odevzdání přihlášky do termínu
konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel
školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům
uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se
zdravotním postižením nebo zdravotním

znevýhodněním, která jsou uvedena v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce.

dokladů o vzdělání vydané školou mimo
území ČR.

Žáci dlouhodobě se
vzdělávající v zahraničí

Výpis z přihlášky a registrace
na výsledkovém portálu
žáka

Žáci, kteří se alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním maturitní
zkoušky vzdělávali ve škole mimo území
České republiky, mají nárok na úpravu podmínek u zkoušky z českého jazyka a literatury, z matematiky a z matematiky rozšiřující. Ve společné části se jedná o prodloužení
časového limitu u didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut, u didaktického testu z matematiky o 10 minut
a didaktického testu z matematiky rozšiřující
o 15 minut. U všech těchto zkoušek žáci mohou používat překladový slovník. U písemné
práce z českého jazyka a literatury v profilové části pak žáci mají nárok na navýšení
času o 40 % doby konání zkoušky a mohou
používat překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. V případě, že žák splňuje výše
uvedené podmínky a požaduje uzpůsobit
podmínky zkoušek, vyznačí svoji žádost do
příslušného pole na zadní straně přihlášky
a k přihlášce přiloží úředně ověřené kopie

Nejdůležitější termíny pro jarní zkušební období 2020/2021
1. 12. 2020
18. 12. 2020
4. 1. 2021

15. 1. 2021

Podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním zkušebním
období
Předání výpisu z přihlášky žákům
Zahájení registrace na výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro
odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (registrace platí pro jarní i podzimní zkušební období)
Zveřejnění časového rozvrhu konání didaktických testů
společné části maturitní zkoušky, tzv. jednotného zkušebního
schématu ( JZS)
Odevzdání žákovského seznamu literárních děl řediteli školy
pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury v profilové
části

31. 3. 2021

Odevzdání písemné žádosti žáka o nahrazení profilové
zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky
Vydání kritérií hodnocení zkoušek společné části

1. 4.–10. 6. 2021

Období, kdy se mohou konat profilové zkoušky formou praktické zkoušky, formou písemné zkoušky a formou písemné
práce (konkrétní termíny zkoušek určí ředitel školy)

3.–7. 5. 2021

Období pro konání didaktických testů společné části (konkrétní časový rozvrh jednotlivých zkoušek stanoví JZS)

14. 5. 2021

Zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol
(ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující
pracovní den)

16. 5.–10. 6.
2021

Období pro konání profilových zkoušek konaných formou
ústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou (termíny
zkoušek určí ředitel školy)

Nejpozději 18. prosince 2020 obdrží žáci
od ředitele školy výpis z přihlášky. Pokud
žák nalezne nesoulad údajů ve výpisu se
skutečným stavem, zašle škole bez zbytečného odkladu správné údaje, a to nejpozději
do 5 dnů. Na pozdější připomínky k chybným údajům nemusí být brán zřetel.
Součástí výpisu z přihlášky je také autentizační kód žáka. Jde o automaticky generovaný alfanumerický kód, pomocí kterého
se žáci mohou zaregistrovat na výsledkovém
portálu žáka, jehož účelem je poskytnout
maturantům vybrané dokumenty společné
části maturitní zkoušky. Registrací žák automaticky uděluje souhlas se zasíláním dokumentů (pozvánky k didaktickým testům
společné části, protokolu o výsledcích didaktického testu a ohodnoceného záznamového
archu didaktického testu) na jím zadanou
e-mailovou adresu. Registrace je platná do
konce kalendářního roku a vztahuje se i na
podzimní zkušební období. Pro jarní zkušební období bude portál zpřístupněn od
4. ledna 2021. Registrace na výsledkovém
portálu žáka není povinná, žáci své výsledkové dokumenty obdrží vždy od ředitele
školy.

Jak se začít připravovat
k maturitní zkoušce

Základními dokumenty k přípravě na společnou část maturitní zkoušky jsou katalogy
požadavků, které jsou připraveny v souladu
s rámcovými vzdělávacími programy a slouží
k vymezení očekávaných vědomostí a dovedností, které jsou ověřovány v rámci didaktických testů. Katalogy požadavků jsou k dispozici jak na stránkách MŠMT, tak na webu
maturita.cermat.cz.

Didaktické
testy
z předchozích
období
V rámci přípravy k didaktickým testům
společné části doporučujeme seznámit se
s obsahovou a formální podobou zkoušek.
Na webu maturita.cermat.cz jsou k dispozici jak souhrnné informace k jednotlivým
zkouškám, tak didaktické testy z předchozích
zkušebních období. K přípravě na zkoušku
pak doporučujeme využívat školou doporučené učebnice a sbírky úloh. Je však dobré
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mít na paměti, že jediným relevantním zdrojem informací o obsahu samotných zkoušek
jsou ze zákona katalogy požadavků.
Didaktickým testům z jednotlivých zkušebních předmětů společné části se budou
podrobně věnovat další vydání Maturitního
zpravodaje.

Zdroje informací

Primárním zdrojem informací o maturitní
zkoušce jsou webové stránky MŠMT a webové stránky Centra maturita.cermat.cz,

na kterých jsou k dispozici platné katalogy
požadavků, didaktické testy z předchozích let, přehled nejdůležitějších termínů
a mnoho dalších užitečných materiálů.
O všech důležitých skutečnostech týkajících se maturitní zkoušky pravidelně informuje také facebookový profil Udělám
maturitu.
Informace ze zdrojů mimo oficiální portál maturita.cermat.cz a facebookový profil Udělám maturitu mohou být nepřesné
a zavádějící. Pro ověření informací nás

kdykoli neváhejte kontaktovat prostřednictvím zmíněného profilu, e-mailové adresy info@cermat.cz nebo telefonního čísla
224 507 507.

UDĚLÁM

MATURITU na
facebooku

m aturitní 53
zpravodaj
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