ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2021
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/21 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona
a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
PŘIHLÁŠKY
-

odevzdat řediteli školy do 1. 12. 2020 (přihlášky budou s předstihem zaslány pravděpodobně
emailem)
k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, je-li třeba (žáci s PUP)

Žákům s PUP budou podmínky zkoušek a jejich hodnocení přizpůsobeno posudkům ze školského
poradenského zařízení.
MZ se skládá ze dvou částí – společné a profilové. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,
pokud úspěšně složí obě části maturitní zkoušky.
SPOLEČNÁ ČÁST
-

Český jazyka a literatury + Anglický jazyk nebo Matematika
forma: DIDAKTICKÝ TEST
ČJL 75 minut, AJ 100 minut
termín: od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021
kritéria hodnocení zveřejní MŠMT do 31. 3. 2021
DT vyhodnocuje Cermat a výsledky zveřejní nejpozději do 15. 5. 2021
DT se hodnotí slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti
hodnocení „uspěl (a)“ není podmínkou pro připuštění žáky k profilovým zkouškám, ale
podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení

PROFILOVÁ ČÁST
Profilová část zkoušky je od školního roku 2020/2021 plně v kompetenci ředitele školy. Témata a
seznam literatury je vyvěšen na stránkách školy v sekci Dokumenty.
-

-

Český jazyka a literatury + Anglický jazyk - forma: PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Dějiny výtvarné kultury + Technologie + Praktická zkouška – forma: ÚSTNÍ ZKOUŠKA
termíny:
PP ČJL 19. dubna 2021
PP AJ 20. dubna 2021
ÚZ – 31. května – 4. června 2021
podrobná kritéria hodnocení budou zveřejněna před zkouškou
výsledná známka 60% ÚZ / 40% PP

-

PÍSEMNÁ PRÁCE ČJL
slohová práce na dané téma a určený slohový útvar
žák vybírá minimálně ze 4 témat, která stanoví ředitel školy
250 slov, 110 minut
pomůcka: Pravidla českého pravopisu
hodnotí vyučující pověřený ředitelem školy

-

ÚSTNÍ ZKOUŠKA ČJL
interpretace uměleckého textu, podrobný literárně historický kontext literárního díla a jazyková
část (pravopisná analýza)
20 minut příprava, 15 minut ústní zkouška
vychází ze žákova seznamu literárních děl – žák vybírá ze školního seznamu a odevzdá řediteli
školy do 31. března 2021
žák losuje pracovní list, jehož součástí je umělecký text a jazyková část
hranice úspěšnosti 13 bodů z 28

-

PÍSEMNÁ PRÁCE AJ
2 části, 60 minut
hranice úspěšnosti 44% (16 bodů z 36)
hodnotí vyučující pověřený ředitelem školy

-

ÚSTNÍ ZKOUŠKA AJ
4 části, 20 minut příprava, 15 minut ústní zkouška
hranice úspěšnosti 44% (18 bodů z 39)

-

Vyučující jednotlivých předmětů seznámí maturanty podrobněji s obsahem zkoušek a s kritérii
hodnocení.

Uherské Hradistě, 27. 10. 2020

Ivo Savara, ředitel školy

