Maturita ve školním roce 2010/2011
Tento text vychází ze Zákona č. 561/2006 (Školský zákon) a z prováděcí vyhlášky č. 177/2009
(včetně novely z roku 2010) o ukončování studia na střední škole.
Maturitní zkouška
Maturitní zkouška v roce 2010/2011 se skládá ze společné části („státní maturita“) a profilové
části („školní maturita“). Žák získá střední vzdělání maturitní zkouškou, jestliže úspěšně
vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část
1. Povinná
zkouška bez
volby

Úroveň
obtížnosti
1. základní
2. vyšší

2. povinná
zkouška
s volbou CJ/Ma

Úroveň
obtížnosti
1. základní
2. vyšší

Český jazyk a literatura
Komplexní zkouška
(Didaktický test + písemná práce
+ ústní zkouška)
Cizí jazyk (CJ)
Komplexní zkouška
(Didaktický test + písemná práce
+ ústní zkouška)
Matematika (didaktický test)

Nepovinná
zkouška

Úroveň
obtížnosti

(nejvýše 3)

1. základní
2. vyšší

ČJaL (V), Matematika (Z,V),
Fyzika, Chemie, Biologie, Cizí
jazyk (JA, JF, JŠ, JN, JR),
Dějepis, Dějiny umění, Zeměpis,
Občanský a společenskovědní
základ(V) (didaktické testy, u CJ a
ČJaL didaktický test + písemná
práce + ústní zkouška)

Přechodné ustanovení: Ve školním roce 2010/2011 je nepovinným zkušebním předmětem
společné maturitní zkoušky také Český jazyk a literatura ve vyšší úrovni obtížnosti.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část
1. povinná
zkouška s volbou

Předměty
povinné
zkoušky

2. povinná
zkouška s volbou
Předměty
nepovinné
zkoušky

Nepovinná
zkouška
(nejvýše 2)

Cizí jazyk (JA, JF, JŠ, JR, JN )
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Dějepis
Základy společenských věd
Informační a výpočetní technika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Deskriptivní geometrie
Cizí jazyk (JA, JF, JŠ, JR, JN )
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Dějepis
Základy společenských věd
Informační a výpočetní technika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Deskriptivní geometrie

Studium osmileté a čtyřleté všeobecné a se zaměřením na matematiku
 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek.
 Forma profilové části u všech nabízených předmětů bude ústní zkouška před
maturitní komisí. Výjimku tvoří matematika ve třídách se zaměřením na
matematiku, kde forma zkoušky z matematiky bude písemná + ústní zkouška.
 Žáci si budou pro první i druhou povinnou zkoušku v profilové části MZ vybírat
z nabídky předmětů:
o Cizí jazyk (JA, JF, JŠ, JR, JN), Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie,
Zeměpis, Dějepis, Základy společenských věd, Informační a výpočetní
technika, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Deskriptivní geometrie
 Žák všeobecného gymnázia nemůže konat zkoušky ze stejných předmětů ve společné a
profilové části maturitní zkoušky.
 Žáci ve studijním oboru 7941K402 (Gymnázium čtyřleté – matematika) si volí jako
jednu povinnou zkoušku profilové části MZ předmět matematika (forma písemná +
ústní před komisí).

 Žák si musí v rámci celé maturitní zkoušky vybrat alespoň jeden cizí jazyk jako
povinnou zkoušku.
 Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako jeden z maturitních
předmětů cizí jazyk, nemůže z téhož cizího jazyka konat povinnou zkoušku v profilové
části maturitní zkoušky.
 Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, které si volí z nabídky stanovené
ředitelem školy (ČJ, 1. CJ, 2. CJ, ZSV, D, Z, M, F, CH, Bi, HV, VV, IVT, DG).
Přihlášku k maturitní zkoušce musí žák vyplnit a odevzdat nejpozději do
15. listopadu 2010.
Přihlášky k MZ budou zveřejněny CENTREM počátke listopadu 2010.
Další informace:

www.msmt.cz
www.cermat.cz
www.novamaturita.cz

