MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 – JARNÍ OBDOBÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKY
 Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou
č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.
 Pro školní rok 2020/2021 se maturitní zkouška dále řídí opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-3267/20211, vydaným 29. 1. 2021.
 Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách
https://maturita.cermat.cz/
 Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:
 společné (státní) – didaktické testy
 profilové (školní)
 Maturitní kalendář - ZDE
Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
Maturitní zkoušky budou zohledňovat ztížené a odlišné podmínky teoretické a praktické výuky žáků pro
vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným
podílem vzdělávání distančním způsobem.

PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ ŽÁKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE
K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní
zkoušce do 1. prosince 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

PODMÍNKY KONÁNÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou pro letošní rok v profilové části maturitní
zkoušky zrušeny. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška. Toto
opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021,
a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb.
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Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před maturitní komisí
 Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru.
 Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma.
 Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Ústní zkouška z cizího jazyka před maturitní komisí
 Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru.
 Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma.
 Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Ústní zkouška z odborných předmětů před maturitní komisí
 Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru.
 Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma.
 Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.
Praktická maturitní zkouška
 Praktická maturitní zkouška trvá 6 hodin (v 1 dni) pro třídy S4.E, X2, P3.D
 Praktická maturitní zkouška trvá 4 hodin (v 1 dni) pro třídu S4.S
 Praktická maturitní zkouška trvá 12 hodin (ve 2 dnech) pro třídy S4.Z, S4.L
Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí
 Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 15 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
 Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona
dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem
daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR.
 Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku
navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy.
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HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Každá zkouška profilové části je hodnocena samostatně. Hodnocení každé zkoušky profilové části se
provádí podle klasifikační stupnice:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČJL
Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2021 z ČJL.
Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli
školy vlastní seznam:
 do 31. března 2021 pro jarní zkušební období,
 do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého
školního seznamu.
Mladá Boleslav, 15.02.2021

Zapsala: Ing. Martina Kratochvílová

Ing. Martin Slabihoudek
ředitel školy
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