
Parametry maturitní zkoušky v roce 2016/2017 
Maturitní zkoušky probíhají podle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 177/2009 Sb. Pro současný školní rok platí – až na 
některé méně podstatné změny – stejná pravidla jako v předcházejícím školním roce: 

Maturitní zkouška má dvě části – společnou ("státní") a profilovou  ("školní"). 

Základním zkušebním obdobím pro podávání přihlášek je jarní období 2017. Zkoušky v podzimním období jsou určeny pouze pro 
studenty, kteří nestihli včas ukončit 4. ročník (tj. do konce dubna) a pro maturanty, kteří neuspěli u zkoušek v jarním termínu. 

Veškeré informace k maturitním zkouškám a ukázkové testy společné části jsou publikovány na stránkách www.novamaturita.cz. 

Společná ("státní") část 
Zahrnuje dvě povinné zkoušky, obě pouze v jedné úrovni obtížnosti (společné pro všechny střední školy v ČR): 

� zkouška z českého jazyka a literatury (pro všechny povinná) 

� zkouška z cizího jazyka (Aj, Nj, Frj), nebo z matematiky (maturant volí jednu z nich) 

Student si ve státní části navíc může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z cizího jazyka nebo z matematiky. Nepovinnou zkoušku nelze 
konat z téhož předmětu, který byl zvolen pro povinnou zkoušku.  
Nepovinné "státní" zkoušky z jiných předmětů (F, Ch, Bi, D, Z...) se nekonají. 

Všechny dílčí zkoušky společné části jsou hodnoceny body, celkový výsledek zkoušky ("známka") je dán součtem bodů. Spolu 
s maturitním vysvědčením (obsahujícím výsledky společné i profilové části) maturant obdrží i samostatný protokol o podrobných 
výsledcích společné části. 

Všechny výsledky zkoušek společné části maturantům poskytuje škola, každý maturant však má možnost registrovat se na portálu 
státních maturit, kde může své výsledky získat s předstihem (registrační údaje sdělí škola). 

Upřesnění pro zkoušku společné části z českého jazyka a literatury 
Zkouška má písemnou část a ústní část. 

Písemná část 
� didaktický test (60 minut), hranice úspěšnosti 44 % 

� písemná práce na zadané téma (90 minut, maturant volí jedno z 10 možných zadání), hranice úspěšnosti 12 bodů z 30 

Didaktický test je centrálně hodnocen na základě naskenovaných záznamových archů. 

Písemnou práci hodnotí certifikovaný hodnotitel určený Cermatem (není to vyučující kmenové školy). 

Ústní část 
Dle platné právní úpravy škola předem stanoví minimálně 60 literárních děl, která tvoří tzv. školní seznam, z nichž si student vybírá 
20 děl při dodržení těchto kritérií:  

� minimálně 2 díla ze světové a české literatury do konce 18. století 

� minimálně 3 díla ze světové a české literatury 19. století 

� minimálně 4 díla ze světové literatury 20. a 21. století 

� minimálně 5 děl z české literatury 20. a 21. století 

� minimálně dvěma díly musí být zastoupena jak próza, tak poezie i drama. Studentův seznam může obsahovat maximálně dvě díla 
od jednoho autora. Položky seznamu musí tvořit vždy celé dílo, nikoli pouze jeho část. 

Do konce března student odevzdá seznam zvolených děl vyučujícímu českého jazyka. 

Vlastní ústní zkouška se koná po písemných zkouškách ve stejné době jako ústní zkoušky profilové ("školní") části. Před zkouškou 
má student 20 minut na přípravu, samotná zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Zkoušku hodnotí dva certifikovaní hodnotitelé, jimiž mohou být vyučující kmenové školy. 

Základem zkoušky je práce s tzv. pracovním listem, který má tyto závazné části: 

� výňatek z uměleckého textu 

� výňatek z neuměleckého textu 

� struktura ústní zkoušky s otázkami vztahujícími se k uměleckému i neuměleckému textu 

Maturant si vylosuje jedno dílo ze svého seznamu 20 literárních děl. V jednom dni nelze vícekrát losovat pracovní list vztahující se 
k témuž literárnímu dílu. Hranice úspěšnosti je 13 bodů z 28 možných. 

Upřesnění pro zkoušku společné části z cizího jazyka 
Zkouška má písemnou část a ústní část. 

Písemná část 
� didaktický test (95 minut, z toho 35 minut část s poslechem a 60 minut úlohy ověřující jazykové vědomosti a dovednosti), 

hranice úspěšnosti je 44 % 

� písemná práce na zadané téma (60 minut), hranice úspěšnosti je 16 bodů z 36 možných 

Didaktický test je centrálně hodnocen na základě naskenovaných záznamových archů. 

Písemnou práci hodnotí certifikovaný hodnotitel určený Cermatem (není to vyučující kmenové školy). 



Ústní část 
Ústní zkouška se koná po písemných zkouškách ve stejné době jako ústní zkoušky profilové ("školní") části. Před zkouškou má 
student 20 minut na přípravu, samotná zkouška trvá maximálně 15 minut. 

Zkoušku hodnotí dva certifikovaní hodnotitelé, jimiž mohou být vyučující kmenové školy. 

Základem zkoušky je práce s tzv. pracovním listem, který má 4 části. 

Maturant si před přípravou losuje jeden z předložených pracovních listů (losuje se z minimálně 5 listů). V jednom dni nelze vícekrát 
losovat tentýž pracovní list. Hranicí úspěšnosti je 18 bodů z 39. 

Upřesnění pro zkoušku společné části z matematiky 
Zkouška má pouze písemnou část – didaktický test (105 minut včetně zadání).  

Test je centrálně hodnocen na základě naskenovaných záznamových archů. Hranicí úspěšnosti je 33 %. 

Profilová ("školní") část  
Podle zákona může ředitel školy vyhlásit dvě až tři povinné profilové zkoušky. 

Profilová část maturitních zkoušek na GMH zahrnuje dvě povinné zkoušky z nabídky: 

� český jazyk a literatura 

� cizí jazyk (anglický, německý, francouzský) – lze zvolit jen jazyk jiný, než byl zvolen ve společné části 

� matematika – lze ji zvolit i v případě, že si ji maturant vybral ve společné části 

� dějepis 

� základy společenských věd 

� zeměpis 

� biologie 

� fyzika 

� chemie 

� informatika 

� hudební, nebo výtvarná výchova (lze zvolit pouze jednu z nich, podmínkou je absolvování 2 let výuky předmětu) 

V profilové části lze navíc složit nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Nabídka je stejná jako u povinných předmětů a navíc zahrnuje 
předmět "tělesná výchova". Nepovinnou zkoušku není možné konat z předmětů, které si maturant zvolil pro povinnou zkoušku. 

Pro každý předmět, z něhož se koná maturitní zkouška v profilové části, je stanoveno 20 až 30 témat, z nichž si maturant před 
zahájením přípravy ke zkoušce jedno vylosuje. Tato témata (či maturitní okruhy) jsou zveřejněna na podzim, tedy ještě před 
podáváním přihlášek. 

Všechny zkoušky mají základní formu ústních zkoušek s 15 minutami přípravy a maximálně 15 minutami vlastní zkoušky. 

Součástí zkoušky ve vybraných předmětech (např. informatika) může být dílčí praktický úkol nebo ukázka vlastní práce s následnou 
diskusí (týká se zkoušek z hudební či výtvarné výchovy). Dílčí praktický úkol je součástí i případné nepovinné zkoušky z tělesné 
výchovy. 

V jednom dni nelze vícekrát losovat totéž maturitní téma. 

Rozvrh maturitních zkoušek bývá standardně sestaven tak, aby maturant v jednom dni absolvoval všechny ústní zkoušky státní i 
profilové části. Zkoušky proběhnou buď v dopoledním, nebo odpoledním bloku. Na závěr každého bloku jsou všem zúčastněným 
maturantům sděleny výsledky. 

Důležité termíny 
Odevzdání vyplněných přihlášek ke zkouškám v jarním období 2016: do 1. 12. 2016 (tiskopisy přihlášek studenti obdrží 

v polovině listopadu) 

Převzetí výpisů z přihlášek (pro ověření správnosti zadaných dat): do 20. 12. 2016 

Odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka: do 31. 3. 2017 

Termíny písemných zkoušek: přesné termíny budou zveřejněny Cermatem. Písemná práce z českého jazyka se koná už 11. 4. 2017, 
zbývající písemné zkoušky se konají od 2. do 9. 5. 2017. 

Studijní volno před ústními zkouškami ("svatý týden"): 5 dnů po písemných zkouškách (bude upřesněno) 

Ústní maturitní zkoušky (ústní zkoušky společné i profilové části): dle zákona v termínu od 16. 5. do 10. 6. (GMH zpravidla volí 
termíny v květnu) 

Předání maturitních vysvědčení: zpravidla do týdne po ukončení ústních zkoušek 

Studenti, kteří se zkoušek v jarním termínu nemohou zúčastnit (především z důvodu neukončení 4. ročníku), a studenti, kteří u některé 
ze zkoušek neuspěli, podávají přihlášku k podzimnímu termínu (do 25. 6.), na začátku září konají písemné zkoušky a přibližně 
v polovině září ústní zkoušky. 

  


