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Cermat informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři,
první Maturitní
zpravodaj ve školním roce je již tradičně věnován
přihlašování k maturitní zkoušce a základním informacím
k organizaci maturitní zkoušky. Užitečné informace v něm mohou nalézt
jak žáci připravující se na maturitní
zkoušku, tak jejich rodiče či pedagogové, kteří žáky na zkoušku připravují
nebo budou u zkoušky hodnotit jejich
znalosti.

Maturitní zkouška
ve školním roce 2019/20
Model maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 nedoznal oproti minulému školnímu roku žádných změn. Maturitní zkouška se tedy skládá ze dvou
částí: části společné („státní“) a části profilové („školní“). Přípravu a vyhodnocení společné části zajištuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(Centrum) na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Ke složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení je nutné úspěšně vykonat
všechny povinné zkoušky v rámci společné i profilové části.

Základní informace

Maturitní zkoušku lze konat v jarním a podzimním zkušebním období. Jarní zkušební
období představuje pro žáky v posledním
ročníku vzdělávání řádný termín, a mají
tedy povinnost přihlásit se k maturitní
zkoušce v tomto termínu.

Organizace maturitní
zkoušky

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky
k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období je v letošním školním roce stanoven na
2. prosince 2019. Písemné zkoušky společné
části v jarním zkušebním období se budou
konat v termínech stanovených MŠMT –
písemné práce ve středu 8. dubna 2020

Školský zákon

a vyhláška
pro školní rok
2019/2020
a ve čtvrtek 30. dubna 2020, didaktické
testy pak v období od 4. do 6. května 2020.
Přesné termíny didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do 15. ledna 2020
tzv. jednotným zkušebním schématem. Ústní
zkoušky společné části a profilové zkoušky
se budou konat v období od 16. května do
10. června 2020. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před
jejich konáním. Profilové zkoušky konané

První krok, který musí žáci na cestě
k maturitní zkoušce v letošním
školním roce učinit, je odevzdání
přihlášky řediteli školy. Proto je
52. vydání Maturitního zpravodaje
tematicky věnováno zejména všem
náležitostem, které jsou s jejím vyplněním a odevzdáním spojeny. Žáci
však ve zpravodaji naleznou i další
užitečné informace týkající se formy
a obsahu jednotlivých zkoušek, ke
kterým se mohou ve školním roce
2019/2020 přihlásit, přehled nejdůležitějších termínů a odkazy na důležité
dokumenty, které jim mohou napomoci ke kvalitní přípravě na zkoušku.
Věřím, že toto vydání zpravodaje napomůže všem žákům k bezproblémovému podání přihlášky k maturitní
zkoušce a pro další čtenáře bude komplexním a přehledným zdrojem nejdůležitějších informací k organizaci maturitní zkoušky v letošním školním roce.
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání


maturita.cermat.cz
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harmonogram konání zkoušek
Forma konání zkoušky

Jaro

Písemné práce

8. a 30. dubna 2020

Didaktické testy

4. až 6. května 2020

Ústní zkoušky společné části
a profilové zkoušky

16. května
až 10. června 2020

formou písemné zkoušky a formou praktické
zkoušky se mohou na základě rozhodnutí ředitele konat již od 1. dubna 2020, případně
i dříve, vyžaduje-li to povaha zkoušky.
Pro odevzdání přihlášky v podzimním zkušebním období je stanoven termín
25. června 2020. Písemné zkoušky společné
části se v tomto období budou konat v období od 1. do 10. září 2020 na tzv. spádových
školách. Konkrétní termíny stanoví MŠMT
do 31. ledna 2020, jednotné zkušební schéma
pak do 14. srpna 2020. Termíny pro konání
ústních zkoušek společné části a profilových
zkoušek jsou pro podzimní zkušební období
stanoveny na období od 1. září do 20. září
2020, přičemž profilové zkoušky konané
formou praktické zkoušky lze konat dříve.
Konkrétní termíny stanoví ředitel školy do
25. srpna 2020. Tyto zkoušky se konají vždy
na kmenové škole žáka (tzn. na škole, na níž
žák ukončil poslední ročník).

Ke kterým zkouškám se žáci
mohou přihlásit

V rámci společné části maturitní zkoušky
se žáci konající zkoušku v řádném termínu
hlásí ke dvěma povinným zkouškám, rovněž
mají možnost konat až 2 nepovinné zkoušky
ze zkušebních předmětů, které si nezvolili
jako povinné zkoušky. Žáci, kteří se hlásí
k opravné nebo náhradní zkoušce, se mohou
přihlásit pouze ke zkouškám, v nichž dosud
neuspěli nebo je nekonali.

1. povinná zkouška společné
části MZ – český jazyk
a literatura

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro každého maturanta. Jedná se

Podzim
1. až 10. září 2020
1. až 20. září 2020

o zkoušku komplexní, která se skládá ze
3 dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Na vypracování didaktického testu mají žáci 75 minut,
na vypracování písemné práce je 110 minut.
U ústní zkoušky pak mají žáci 20 minut na
přípravu, po které následuje zkouška trvající
nejdéle 15 minut.
Pro potřeby ústní zkoušky ředitelé škol
na konci září zveřejnili tzv. školní seznam
literárních děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl dle pravidel stanovených v Katalogu požadavků. Seznam je
společný pro celou školu, není tedy možné
stanovit odlišné seznamy pro jednotlivé
obory či třídy. Žáci si ze školního seznamu
vybírají dle kritérií stanovených Katalogem
požadavků (viz tabulka níže) vlastní seznam
20 literárních děl. Žákovský seznam literárních děl musejí žáci odevzdat řediteli školy
nejpozději 31. března 2020. Pokud vlastní
seznam řediteli školy neodevzdají, u ústní
zkoušky losují z pracovních listů ke všem dílům ze školního seznamu.

2. povinná zkouška společné
části MZ – cizí jazyk, nebo
matematika

V rámci 2. povinné zkoušky mohou žáci
volit mezi cizím jazykem a matematikou.
Zkouška z cizího jazyka, která je také komplexní zkouškou, se skládá z didaktického
testu, písemné práce a ústní zkoušky. Žáci
mají na výběr mezi anglickým, německým,
francouzským, španělským a ruským jazykem, přičemž se mohou přihlásit ke zkoušce
pouze z toho cizího jazyka, který se na jejich
škole vyučuje. Na didaktický test skládající
se z poslechového subtestu a subtestu ověřu-

PRAVIDLA PRO VÝBĚR LITERÁRNÍCH DĚL

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura
do konce 18. století

min. 2 literární
díla

Světová a česká literatura
19. století

min. 3 literární
díla

Světová literatura
20. a 21. století

min. 4 literární
díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních
děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
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jícího čtení a jazykové kompetence mají žáci
100 minut (40 minut na poslechový subtest
a 60 minut na část ověřující čtení a jazykové
kompetence), na písemnou práci pak 60 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu. Časový limit pro
zkoušku je stanoven na 120 minut.
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 skládá z 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich 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. Provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky
na příslušné střední škole jsou také plně
v jeho kompetenci, musí však být v souladu s příslušným RVP.
Možnost nahrazení profilové zkoušky
z cizího jazyka
Ředitel střední školy může rozhodnout
o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem
standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné
profilové zkoušky týká pouze těch oborů
vzdělání, ve kterých se konají 3 povinné
profilové zkoušky. V takovém případě může
ředitel školy stanovit, že lze jednu povinnou
profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit
výsledkem standardizované zkoušky, která
dokládá jazykové znalosti žáka minimálně na
úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky musí ředitel školy
zveřejnit společně s nabídkou profilových
zkoušek v aktuálním školním roce.
Totéž může ředitel školy stanovit pro
jednu nepovinnou zkoušku profilové části,
a to nehledě na stanovený počet povinných
zkoušek profilové části v příslušném oboru
vzdělání.
Zkoušku, kterou hodlá nahradit jazykovým certifikátem, žák uvádí na přihlášce
k maturitní zkoušce standardním způsobem.
Písemná žádost o nahrazení zkoušky se pro
jarní zkušební období podává řediteli školy
nejpozději do 31. března 2020. Součástí žádosti je doklad nebo úředně ověřená kopie
dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
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či více jejich forem (ústní zkouška, písemná
zkouška, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška). Při výběru nepovinných profilových zkoušek postupuje žák stejným způsobem jako u vyplnění zkoušek povinných.
Pozor, skladbu předmětů nelze po odevzdání přihlášky změnit.

Žáci s přiznaným
uzpůsobením podmínek

Matematika+

Matematika+ je i v posledním roce tzv. pokusného ověřování nepovinnou výběrovou
zkouškou, která není součástí maturitní
zkoušky (nemá tedy vliv na výsledek maturitní zkoušky). Zkouška se koná formou didaktického testu na vybraných spádových
školách. Zkoušku si mohou zvolit pouze
žáci hlásící se k řádnému termínu v jarním
zkušebním období, a to podáním přihlášky
na výsledkovém portálu žáka (zkouška
se tedy neuvádí na přihlášce k maturitní
zkoušce) v období od 2. do 15. ledna 2020.
Zkouška se bude konat v období od 6. do
7. května 2020, konkrétní termín konání
bude stanoven nejpozději 31. ledna 2020.
Testy z předchozích let, Katalog požadavků
ke zkoušce a další užitečné informace jsou
k dispozici na stránkách maturita.cermat.cz.
Úspěšný výsledek zkoušky zohledňuje
řada fakult vysokých škol v rámci přijímacího řízení, příp. i v rámci stipendijních programů apod. Aktuální seznam těchto fakult
naleznete na stránkách maturita.cermat.cz.

Nejdůležitější je správně
vyplnit přihlášku
Přihláška

Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky,
který odevzdají řediteli školy. Formulář
přihlášky je možné stáhnout na webových
stránkách maturita.cermat.cz nebo jej žáci
obdrží již částečně předvyplněný od ředitele
školy. Vyplněný a podepsaný formulář je
nutné pro jarní zkušební období odevzdat
řediteli školy nejpozději 2. prosince 2019.
Před odevzdáním je důležité zkontrolovat

veškeré údaje a případně je opravit či doplnit.
Na přední straně přihlášky žáci uvádějí
kromě vybraných osobních údajů (povinnými údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo,
popř. datum narození, datum a místo narození a státní občanství) i základní údaje
o škole, ve které se vzdělávají (název a adresa školy, obor vzdělání, forma vzdělávání
a třída).
Dále zde zaškrtávají, ke kterým zkušebním předmětům společné části se chtějí přihlásit. U přihlašovaných předmětů společné
části žáci dále vyplní, zda se hlásí k termínu
řádnému, náhradnímu či opravnému, přičemž pro žáky závěrečných ročníků se jedná
vždy o termín řádný. V souladu se školským
zákonem jsou všichni žáci v posledním
ročníku na středních školách v oborech
vzdělání zakončených maturitní zkouškou
povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období daného školního roku.
Přihlášku k opravné nebo náhradní
zkoušce podávají žáci ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých nebyli úspěšní
nebo které nekonali.
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).
Druhou stranu přihlášky je třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele školy
týkajícím se nabídky zkoušek profilové
části maturitní zkoušky. Žáci zde volí jednotlivé profilové zkoušky s uvedením jedné

Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí
spolu s přihláškou do 2. prosince 2019 odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení. V takovém případě vyplní na druhé straně přihlášky část
věnovanou uzpůsobení podmínek. Platnost
doporučení je nejvýše 24 měsíců od data vydání, přičemž tato platnost nesmí skončit
před nebo v průběhu konání maturitní
zkoušky. Podmínky zkoušek konaných po
skončení platnosti doporučení nemohou být
žákovi uzpůsobeny.
Uzpůsobení

podmínek
pro konání
maturitní
zkoušky

Žáci jsou pro účely maturitní zkoušky zařazeni do jedné ze 4 kategorií podle typu
vzdělávacích potřeb (Tělesné postižení,
Zrakové postižení, Sluchové postižení,
Specifické poruchy učení a ostatní) a dle
míry požadovaných uzpůsobení do 3 skupin
v rámci těchto kategorií. Na základě doporučení, které žákovi vystaví školské poradenské zařízení, upraví ředitel školy příslušnému
žákovi podmínky pro konání maturitní
zkoušky. Mezi možné úpravy podmínek patří
například úpravy prostředí, navýšení časového limitu na zkoušku (25–100 %), formální
a obsahové úpravy zkušební dokumentace,
alternativní způsob zápisu odpovědí, využití
kompenzačních pomůcek či asistence a tlumočení. Uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky by mělo vždy korespondovat s dosavadním způsobem výuky žáka
ve škole.
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 uvedeným v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
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Žáci dlouhodobě se
vzdělávající v zahraničí

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 a u zkoušky z matematiky. Konkrétně
se jedná o prodloužení časového limitu u didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut, u písemné práce z českého
jazyka a literatury o 45 minut a u didaktického testu z matematiky o 10 minut. U všech
těchto zkoušek pak žáci mohou využít překladový slovník a u písemné práce z českého
jazyka a literatury navíc ještě Slovník spisovné češtiny. V případě, že žák splňuje podmínky uvedené výše a požaduje uzpůsobit
podmínky zkoušek, vyznačí svoji žádost do
příslušného pole na zadní straně přihlášky.

Výpis z přihlášky
a registrace na
výsledkovém portálu žáka

Nejpozději 18. prosince 2019 obdrží žáci od
třídního učitele nebo ředitele školy výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost podpisem
stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu.
Doporučujeme tedy pečlivě zkontrolovat, zdali
se údaje na tomto dokumentu shodují s údaji
z přihlášky. 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 registrovat na výsledkovém
portálu žáka spravovaném Centrem. Účelem portálu je zejména poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Registrací žák
automaticky uděluje souhlas se zasíláním

Nejdůležitější termíny pro jarní zkušební období 2019/2020
2. 12. 2019

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků k maturitní zkoušce
v jarním zkušebním období ředitelům škol.

18. 12. 2019

Nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákům výpis z přihlášky z informačního systému.

2. 1. 2020

Termín zahájení registrace na výsledkovém portálu žáka
(VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů
k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).

2.–15. 1. 2020

15. 1. 2020

Období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat
k výběrové zkoušce Matematika+.
Nejzazší datum, dokdy MŠMT zveřejní přesné termíny konání
didaktických testů a písemných prací z jednotlivých předmětů společné části maturitní zkoušky, tzv. jednotné zkušební
schéma ( JZS).
Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj
seznam min. 20 vybraných literárních děl.

31. 3. 2020

1. 4.– 10. 6. 2020

Nejzazší datum, dokdy může žák odevzdat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka
výsledkem standardizované zkoušky.
Období, kdy se mohou konat praktické a písemné zkoušky
profilové části (konkrétní termíny zkoušek určí ředitel školy).

8. 4.
a 30. 4. 2020

Období, kdy se budou konat písemné práce společné části MZ
(konkrétní termíny jednotlivých zkoušek budou stanoveny JZS).

4.– 6. 5. 2020

Období, kdy se budou konat didaktické testy společné části MZ
(konkrétní termíny jednotlivých zkoušek budou stanoveny JZS).

6. 5.– 7. 5. 2020

Období pro konání výběrové zkoušky Matematika+. Konkrétní
termín bude stanoven do 31. 1. 2020.

16. 5.–10. 6. 2020

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části
a profilové zkoušky konané formou ústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou (termíny zkoušek určí ředitel školy).

dokumentů (včetně pozvánky k písemným
zkouškám společné části) 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

2. ledna 2020, od tohoto data do 15. ledna
2020 bude portál sloužit i k přihlašování
k výběrové zkoušce Matematika+. Registrace
na výsledkovém portálu žáka není pro žáky
povinná. Žáci své výsledkové dokumenty obdrží vždy také od ředitele školy.

Jak se začít připravovat
k maturitní zkoušce
Katalogy požadavků platné
pro školní rok 2019/2020

Základními dokumenty k přípravě na maturitní zkoušku 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 společné části maturitní
zkoušky. Katalogy požadavků jsou k dispozici ke stažení jak na stránkách MŠMT, tak
na stránkách maturita.cermat.cz.

Testy a zadání z předchozích
zkušebních období

V rámci přípravy k písemným zkouškám
společné části doporučujeme seznámit se
s obsahovou a formální podobou jednotli
>>>

4

maturita.cermat.cz | Vydává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | Jankovcova 933/63, Praha 7 | tel. +420 224 507 507

maturita.cermat.cz | Vydává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | Jankovcova 933/63, Praha 7 | tel. +420 224 507 507

vých zkoušek. Veškeré potřebné informace
k samotné organizaci zkoušek, včetně testů
a zadání z předchozích zkušebních období,
jsou k dispozici na maturita.cermat.cz. Žáci
tak mají například možnost seznámit se
s úlohami, které se objevily v didaktických
testech v předchozích letech. Kromě těchto
informací a materiálů jsou zde uveřejněny
i specifikace povolených pomůcek či kritéria hodnocení. Je dobré mít na paměti, že
jediným relevantním zdrojem informací
o obsahu samotných zkoušek jsou ze zákona katalogy požadavků. K přípravě na
zkoušku pak doporučujeme využívat školou doporučené dostupné učebnice a sbírky
úloh.

Jednotlivým zkušebním předmětům společné části a dílčím zkouškám, ze kterých
se skládají, se budou podrobně věnovat
další vydání Maturitního zpravodaje.

Zdroje informací

Primárním a nejdůležitějším zdrojem informací týkajících se obsahu samotných
zkoušek jsou oficiální stránky Centra
maturita.cermat.cz, jež obsahují odkazy na aktuální legislativu, platné katalogy požadavků,
přehled nejdůležitějších termínů a další řadu
tipů a doporučení k maturitní zkoušce.
O všech důležitých skutečnostech týkajících se maturitní zkoušky jsou žáci pravidelně informováni i na facebookovém profilu

m aturitní 52
zpravodaj

2019

Zpracovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
ISSN 1803-9928

Udělám maturitu, na němž je také možné
zapojit se do diskuze o maturitní zkoušce.
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, emailu info@cermat.cz nebo
telefonního čísla 224 507 507.

UDĚLÁM

MATURITU na
facebooku
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