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Příloha k ŠVP – změna ŠVP související s novým modelem maturitní zkoušky 
vyplývajícím z novely školského zákona č. 284/2020 Sb. 
 
V souladu se změnami státní maturitní zkoušky přistoupila škola ke změně příslušných kapitol 

(3.9, 3.10) ŠVP podle nového modelu maturitní zkoušky vyplývajícího z novely školského 

zákona č. 284/2020 Sb. 

Tato změna nabývá účinnosti od 1. října 2020 a je platná již pro jarní zkušební období 2021.  

 

Do profilové části maturitní zkoušky byly všem oborům vzdělání s maturitní zkouškou mezi 

povinné zkoušky doplněny zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce 

a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud 

si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.  

 

Společná část maturitní zkoušky 

 

1. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: český jazyk a literatura, cizí 

jazyk, matematika. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek, a to zkoušky z 

českého jazyka a literatury (dále jen „český jazyk“) a zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky. 

 

2. V rámci společné části maturitní zkoušky může žák/žákyně dále konat nejvýše 2 nepovinné 

zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem jako zkušební předměty pro 

nepovinné zkoušky. 

 

3. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu a jsou 

neveřejné.  

 

4. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák/žákyně konat, pokud úspěšně ukončil/a 

poslední ročník středního vzdělávání.  

 

Profilová část maturitní zkoušky 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá: 

1. Povinné zkoušky: 

 • ze zkoušky z českého jazyka a literatury (formou písemné práce a formou ústní zkoušky 

před maturitní komisí), 

• ze zkoušky z cizího, tj. anglického jazyka, pokud si ji žák/žákyně zvolil/a ve společné části 

maturitní zkoušky (formou písemné práce a formou ústní zkoušky před maturitní komisí), 

• z 3 dalších povinných zkoušek, z toho jedna zkouška musí být konána formou 

praktické zkoušky před zkušební maturitní komisí: 

• Pedagogika – forma ústní zkoušky 

• Specializace – Hudební výchova s metodikou nebo Výtvarná výchova 

s metodikou nebo Tělesná výchova s metodikou – forma ústní zkoušky 

• Specializace – Hudební výchova s metodikou nebo Výtvarná výchova 

s metodikou nebo Tělesná výchova s metodikou – forma praktické zkoušky 

Předmět, který si žák zvolil v rámci specializace pro zkoušku ústní formou, musí absolvovat i 

jako zkoušku praktickou. 
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2. Nepovinné zkoušky (max. 2 zkoušky) 

• Psychologie - forma ústní zkoušky 

• Hudební výchova s metodikou nebo Výtvarná výchova s metodikou nebo Tělesná 

výchova s metodikou – forma ústní zkoušky 

• Hudební výchova s metodikou nebo Výtvarná výchova s metodikou nebo Tělesná 

výchova s metodikou – forma praktické zkoušky 

 

3.  Zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák/žákyně po úspěšném ukončení posledního 

ročníku vzdělávání. Profilovou část maturitní zkoušky může konat i v případě, že 

nevykonal/a společnou část maturitní zkoušky úspěšně.  

4. Pravidla pro hodnocení jednotlivých zkoušek profilové části maturitní zkoušky (způsob 

hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek) schválený 

zkušební komisí zveřejní ředitel/ředitelka školy nejpozději před začátkem konání první ze 

zkoušek na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

5. Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné 

práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka/žákyně.  

6. Žák/žákyně koná profilovou část maturitní zkoušky ve škole. 

7.  Žák/žákyně vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná 

všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. 

 

 

 

 

 

V Kroměříži dne 11. 9. 2020 
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