
MZ GT prezentace



Maturitní zkouška (MZ)

Společná část MZ

Český jazyk a literatura

Matematika nebo cizí jazyk

Profilová část MZ

volba z nabídky školy

volba z nabídky školy

až 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky



Společná část MZ

Český jazyk a literatura

Matematika nebo cizí jazyk

až 2 nepovinné zkoušky



1. povinná zkouška společné části MZ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

• komplexní zkouška: ústní zkouška

písemná práce

didaktický test

na celkové známce se dílčí části podílí v poměru 1:1:1

ale pozor, ze všech tří částí nutno uspět (tedy známka alespoň 4)

• 2 hodnotitelé ze školy pro ústní zkoušku

• pouze jedna úroveň obtížnosti - základní



2. povinná zkouška společné části MZ

volba mezi předměty

MATEMATIKA a CIZÍ JAZYK

• žák musí zvolit jeden z předmětů

• vazba na zkoušku v profilové části MZ

• pouze jedna úroveň obtížnosti - základní



2. povinná zkouška společné části MZ

CIZÍ JAZYK

• komplexní zkouška: ústní zkouška

písemná práce

didaktický test (dva subtesty – čtení a poslech) 

na celkové známce se dílčí části podílí v poměru 1:1:2

ale pozor, ze všech tří částí nutno uspět (tedy známka alespoň 4)

• 1 proškolený hodnotitel písemné práce CERMATU a 2 hodnotitelé ústní zkoušky - škola

• volba z nabídky AJ, NJ, FJ, RJ, IJ (jazyky, které jsou na GT vyučovány)

• žák volí z nabídky libovolný cizí jazyk, nemusí jej na škole studovat



2. povinná zkouška společné části MZ

MATEMATIKA

• DIDAKTICKÝ TEST – 105 MINUT

• centrální automatizované hodnocení



nepovinné zkoušky společné části MZ

• žák může (ale nemusí) zvolit až 2 zkoušky

• cizí jazyk

(pokud nebyl zvolen v povinné zkoušce nebo jiný než 

zvolený v povinné zkoušce)

• matematika

(pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce)



Společná část MZ – opravné zkoušky

pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky 

musí žák uspět u všech povinných zkoušek

• opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících    

letech po ukončení studia na střední škole

• v případě neúspěchu pouze u dílčí zkoušky, opakuje žák pouze   

tuto dílčí zkoušku

• opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu   

konají pouze ve vybraných školách, tedy nikoli ve všech 

středních školách; výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého 

jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde 

studoval



Profilová část MZ 

cizí jazyk nebo volba z nabídky předmětů 

volba z nabídky předmětů

až 2 nepovinné zkoušky



1. povinná zkouška profilové části MZ

zkouška je povinná pro ty žáky,

kteří u 2. povinné zkoušky společné části MZ zvolili matematiku

ústní zkouška před maturitní komisí

cizí jazyk, jehož celková doba dle ŠVP činí 

nejméně 144 hodin (AJ, FJ, NJ, RJ, IJ) 

CIZÍ JAZYK



1. povinná zkouška profilové části MZ

pro ty žáky,

kteří u 2. povinné zkoušky společné části MZ zvolili CIZÍ JAZYK

ústní zkouška před maturitní komisí

u předmětu IVT formou ústní zkoušky s obhajobou maturitní práce, u 

předmětů M a Dg písemná práce

VOLBA Z NABÍDKY PŘEDMĚTŮ

NABÍDKA:

• deskriptivní geometrie (Dg)

• fyzika (Fy)

• biologie (Bi)

• chemie (Ch)

• informatika a výpoč. technika 
(IVT)



2. povinná zkouška profilové části MZ

VOLBA Z NABÍDKY PŘEDMĚTŮ

NABÍDKA:

• ZSV

• D

• Z 

• M

• Dg

• Fy

• Bi

• Ch

• IVT

• další cizí jazyk 
(AJ, FJ, NJ, RJ, 
IJ)

dalším cizím jazykem se rozumí odlišný jazyk od cizího jazyka zvoleného ve společné části 
MZ nebo v 1. zkoušce profilové části MZ

ústní zkouška před maturitní komisí

u předmětu IVT formou ústní zkoušky s obhajobou maturitní práce, u předmětů M a Dg 

písemná práce



SHRNUTÍ 

2 + 2 POVINNÉ ZKOUŠKY

až 2 + až 2 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

NUTNO USPĚT U VŠECH POVINNÝCH ZKOUŠEK 



SCHÉMA MZ 1

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komplexní zkouška, 3 části)

CIZÍ JAZYK (komplexní zkouška, 4 části)

Profilová část MZ

1. PŘEDMĚT Z NABÍDKY ŠKOLY (ústní či písemná zkouška)

2. PŘEDMĚT Z NABÍDKY ŠKOLY (ústní či písemná zkouška)

Společná část MZ



SCHÉMA MZ 2

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komplexní zkouška, 3 části)

MATEMATIKA (didaktický test)

Profilová část MZ

CIZÍ JAZYK (ústní zkouška)

PŘEDMĚT Z NABÍDKY ŠKOLY (ústní či písemná zkouška)

Společná část MZ



KDE NAJDETE INFORMACE:

www.cermat.cz

www.novamaturita.cz

vedení školy bude Vás i Vaše rodiče průběžně informovat o vývoji 

problematiky nového modelu maturitních zkoušek, a to osobní formou a 

formou dálkového přístupu na www.gym-tisnov.cz – Žáci – Maturity

legislativa maturitní zkoušky ve Školském zákonu č. 561/2004 Sb., a ve  

Vyhlášce č. 177/2009 Sb.

www.msmt.cz

http://www.gym-tisnov.cz/



