Maturity v roce 2021
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

Společná část maturitní zkoušky 2021

Žák povinně vykoná zkoušku:

1. z českého jazyka a literatury
2. ze zvoleného cizího jazyka nebo matematiky
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým
testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován dle
kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Žák může vykonat max. 2 nepovinné zkoušky:
Z matematiky nebo ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje).
Informace k nepovinné zkoušce z MATEMATIKY ROZŠIŘUJÍCÍ:
Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

U zkoušek společné části nemají žáci možnost volby úrovně obtížnosti. Všechny zkoušky
budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro základní úroveň
obtížnosti.

Profilová část maturitní zkoušky 2021
1. Ředitel VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov stanovil podle školského zákona 284/2020, § 79, počet
povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020-2021 takto:
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a
pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka a z dalších tří povinných zkoušek u denního oboru Zdravotnický asistent,
dálkového studia oboru Zdravotnický asistent, denního studia oboru Zdravotnické
lyceum a denního studia oboru Obchodní akademie.
U oboru Praktická sestra 3 leté studium zkrácené (dálková forma) se profilová část
maturitní zkoušky skládá pouze ze tří povinných zkoušek .
2. Ředitel VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov, stanovil dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
vyhl. č.90/2010 Sb., vyhl č.274/2010 Sb., vyhl. č. 54/2011 Sb., vyhl č.273/2011 Sb., vyhl
č.371/2012 Sb., vyhl. č.173/2014 Sb., vyhl. č. 214/2015 Sb., vyhlášky č.197/2016 Sb.,
vyhlášky č.311/2016 Sb., vyhlášky č.243/2017 Sb. , vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky
č. 405/2020 následující formy konání zkoušek:

Obor – ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

1. Povinná profilová zkouška:
* z českého jazyka a literatury
* z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné
práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.
Ústní zkouška z českého jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí
pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a
slohu.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí
pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti
odborného vzdělávání.

2. Povinná profilová zkouška:


Odborná maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí trvá 20 minut.

3. Povinná profilová zkouška:


Volitelná ústní zkouška z předmětu:
a) Biologie
nebo
b) Chemie
nebo
c) Psychologie
nebo
d) Zdravotnická propedeutika (zahrnuje problematiku odborných předmětů:
klinická propedeutika, ošetřovatelská propedeutika, výchova ke zdraví a první
pomoc)
nebo
e) Fyzika

Z této nabídky zkoušek si žák vybere dvě zkoušky.
Tyto zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí. Ředitel pro tuto zkoušku konanou ústní
formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební
období 2021.

Důležité: pokud téma odborné maturitní práce není z odborných předmětů, ale například
z biologie, musí si žák vybrat jako jeden z volitelných předmětů Zdravotnickou
propedeutiku. V případě nejasností rozhodne ředitel.
Nepovinná profilová zkouška:
Žák může kromě povinných zkoušek vykonat dále maximálně 2 nepovinné zkoušky
z předmětů, jejichž hodinová dotace dosáhla v průběhu studia alespoň 144 vyučovacích hodin
(např. předměty, jež si nezvolil jako povinnou zkoušku).

Obor – ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT – denní a dálková forma
vzdělávání
1. Povinná profilová zkouška:
* z českého jazyka a literatury
* z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné
práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.

Ústní zkouška z českého jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí
pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a
slohu.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání.

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí
pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti
odborného vzdělávání.

2. Povinná profilová zkouška:


Praktická maturitní zkouška z předmětu Ošetřování nemocných
Praktická zkouška se koná jeden den a trvá nejdéle 420 minut.

3. Povinná profilová zkouška:


Ošetřovatelství – povinná ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Ředitel
školy pro tuto zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná
témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období 2021.

4. Povinná profilová zkouška:


Volitelná ústní zkouška z předmětu:
a) Somatologie
nebo
b) Psychologie

Tato zkouška se koná před zkušební maturitní komisí. Ředitel školy pro tuto zkoušku konanou
ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní
zkušební období 2021.
Nepovinná profilová zkouška:
Žák může kromě povinných zkoušek vykonat dále maximálně 2 nepovinné zkoušky
z předmětů, jejichž hodinová dotace dosáhla v průběhu studia alespoň 144 vyučovacích hodin
(např. předměty, jež si nezvolil jako povinnou zkoušku).

Obor – PRAKTICKÁ SESTRA – 3 leté studium zkrácené (dálkové)
1. Povinná profilová zkouška:


Praktická maturitní zkouška z předmětu Ošetřování nemocných
Praktická zkouška se koná jeden den a trvá nejdéle 420 minut.

2. Povinná profilová zkouška:


Ošetřovatelství – povinná ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Ředitel
školy pro tuto zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná
témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období 2021.

3. Povinná profilová zkouška:


Volitelná ústní zkouška z předmětu:
c) Somatologie
nebo
d) Psychologie

Tato zkouška se koná před zkušební maturitní komisí. Ředitel školy pro tuto zkoušku konanou
ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní
zkušební období 2021.

Nepovinná profilová zkouška:
Žák může kromě povinných tří zkoušek vykonat dále maximálně 2 nepovinné zkoušky
z předmětů, jejichž hodinová dotace dosáhla v průběhu studia alespoň 144 vyučovacích hodin
(např. předměty, jež si nezvolil jako povinnou zkoušku).

Obor – OBCHODNÍ AKADEMIE – denní forma vzdělávání
Povinné profilové zkoušky:


Obchodní akademie (bez zaměření):
1. Písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury
2. Písemná a ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní
zkoušky zvolil cizí jazyk
3. Praktická odborná zkouška
4. Ústní zkouška z ekonomiky
5. Ústní zkouška z účetnictví



Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch:
1. Písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury
2. Písemná a ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní
zkoušky zvolil cizí jazyk
3. Praktická odborná zkouška
4. Ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví
5. Ústní zkouška z cestovního ruchu



Obchodní akademie se zaměřením na informatiku:
1. Písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury
2. Písemná a ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní
zkoušky zvolil cizí jazyk
3. Praktická odborná zkouška
4. Ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví
5. Ústní zkouška z informačních technologií

Povinná profilová zkouška:
* z českého jazyka a literatury
* z cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné
práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.

Ústní zkouška z českého jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí
pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a
slohu.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí
pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti
odborného vzdělávání.

Součástí profilové maturitní zkoušky mohou být též dvě nepovinné zkoušky. Nepovinná
maturitní zkouška v profilové části maturitní zkoušky je vždy ústní a může být z předmětů,
které dle možností školy stanoví ředitel školy.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a
nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich
konáním v souladu s vyhláškou č.177/2009 Sb., odstavec 3 až 6.

Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021
Jarní zkušební období 2021
do 1.12.2020

podání přihlášky žáka řediteli školy k maturitní zkoušce

do 20.12.2020

předání výpisu z přihlášky žákům z informačního systému

do 31.3.2021

žák předá řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných lit. děl

od 1.4.2021

možno konat zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího
jazyka konané formou písemné práce a zkoušky konané formou
praktické zkoušky

do 7.4.2021

žák oboru Zdravotnické lyceum odevzdá OMP

od 2.5. do 10.6.2021

konání společné a profilové části maturitní zkoušky

od 2.5. do 15.5.2021

konání didaktických testů společné části MZ

16.5.2021

uvolnění výsledků didaktických testů žákům

do 12.6.2021

budou mít všichni žáci, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku,
maturitní vysvědčení

Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT do 15.1.2021.

Podzimní zkušební období 2021
do 25.6.2021

podání přihlášky žáka řediteli školy k maturitní zkoušce

do 30.6.2021

žák předá řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných lit. děl

1.9. – 10.9.2021

konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky

1.9. – 20.9.2021

konání ústní zkoušky společné části a profilové části MZ

Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT do 15.8.2021.

Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
ředitel VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov
V Trutnově dne 26.10.2020

