Pokyn ředitele školy k maturitním zkouškám 2021
Maturitní zkouška se skládá z těchto částí:

1. Společná část maturitní zkoušky (zajišťuje CERMAT)
Všechny zkoušky společné části (povinné i nepovinné) se nově konají pouze formou
didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s
procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení
známku.

1.1.

Povinné zkoušky

Jsou dvě a konají se pouze formou didaktických testů (DT):
•
•

Český jazyk a literatura (CJL-didaktický test 85 minut)
Volitelně buď cizí jazyk (didaktický test 110 minut - 40 minut poslech, 70 minut test)
nebo matematika (didaktický test 135 minut)

Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (pokud si ji
žák zvolí), které byly dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, se přesouvají do
profilové části maturitní zkoušky. Žák, který bude konat DT z matematiky, bude mít v
profilové části o 1 známku méně, neboť na konání didaktického testu z matematiky již
nenavazuje žádná povinná profilová zkouška

1.2.
•
•
•

Nepovinné zkoušky

maximálně dva předměty dle vlastní volby formou pouze DT (nepovinná zkouška
nesmí být stejná jako povinná zkouška)
nově je mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zařazena zkouška
ze zkušebního předmětu „matematika rozšiřující“, která trvá 150 minut
v případě volby nepovinné zkoušky z anglického jazyka koná žák DT v rámci společné
části a v rámci profilové části koná písemnou práci a ústní zkoušku
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2. Profilová část maturitní zkoušky (zajišťuje škola)
•

•

•
•
•
•

profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka (pokud
si jej žák zvolil ve společné části) a z dalších 3 odborných povinných profilových
zkoušek dle studijního oboru vzdělávání
způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a
způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a schvaluje
zkušební maturitní komise
pro ústní formu odborných profilových zkoušek je 25 maturitních témat, která se
zachovávají i pro opravnou či náhradní zkoušku
při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma
v případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou
část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně
jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako
by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.

2.1.

Povinné zkoušky profilové části

Na základě §79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů určuji nabídku povinných
zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 takto:

2.1.1. Český jazyk a literatura
2.1.1.1.
•
•
•
•
•

Ústní zkouška konaná před maturitní komisí

Žák vyplní formulář se seznamem přečtené literatury, opatří vlastnoručním podpisem
a datem odevzdání a odevzdá do 31. 3. 2021 (pro podzimní termín do 30. 6. 2021)
Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je ke stažení
na webu školy
20 minut příprava
15 minut zkouška
hodnocení známkou, váha hodnocení 100 % do celkového hodnocení

2.1.2. Cizí jazyk
2.1.2.1.
•
•
•
•
•

Ústní zkouška konaná před maturitní komisí

20 témat (jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku)
v jednom dni nelze dvakrát losovat stejné téma
20 minut příprava
15 minut zkouška
hodnocení známkou, váha hodnocení 100 % do celkového hodnocení
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2.2.

Odborné zkoušky profilové části

Obor Strojírenství
1. Stavba a provoz strojů – povinná ústní zkouška před maturitní komisí
2. Strojírenská technologie – povinná ústní zkouška před maturitní komisí
3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinně volitelná zkouška formou
písemné práce,
nebo
Dlouhodobá praktická maturitní práce – povinně volitelná zkouška formou
vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí

Obor Dopravní prostředky
1. Silniční vozidla (vyučováno v samostatných předmětech Konstrukce silničních vozidel,
Motory silničních vozidel a Dopravní prostředky) – povinná ústní zkouška před
maturitní komisí
2. Ekonomika a provozuschopnost dopravních prostředků (vyučováno v samostatných
předmětech Ekonomika a Provozuschopnost dopravních prostředků) – povinná ústní
zkouška před maturitní komisí
3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinná zkouška formou písemné práce

Obor Ekonomika a podnikání:
1. Strojírenství (vyučováno v samostatných předmětech Části strojů a mechanismy a
Strojírenská technologie) – povinná ústní zkouška před maturitní komisí.
2. Ekonomika a účetnictví (vyučováno v samostatných předmětech Ekonomika a
Účetnictví) – povinná ústní zkouška před maturitní komisí.
3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinná zkouška formou písemné práce,

Obor Informační technologie:
1. Programování - povinná ústní zkouška před maturitní komisí
2. Počítačové sítě - povinná ústní zkouška před maturitní komisí
3. Praktická zkouška z odborných předmětů – povinně volitelná zkouška formou
písemné práce,
nebo
Dlouhodobá praktická maturitní práce – povinně volitelná zkouška formou
vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí
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Termíny:
Odevzdání vyplněné přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy: do 1. prosince 2020.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a
nepovinných zkoušek profilové části budou postupně zveřejňovány na webu školy.

V Mladé Boleslavi dne: 4. 2. 2021

Ing. Václav Bohata
ředitel školy
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