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Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 
 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění stanovuji následující 
informace k maturitní zkoušce konané žáky Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o. pro období 
školního roku 2020/2021 a nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
včetně formy těchto zkoušek. 

Maturita se skládá ze dvou částí – společné a profilové. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.  
 
Žák se podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění přihlásí k maturitní zkoušce podáním 
vyplněné přihlášky prostřednictvím třídního učitele na sekretariát školy nejpozději 1. 12. 2020 pro jarní 
zkušební období a do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. 
 
 

1. Společná část maturitní zkoušky pro všechny studijní obory školy 

Tato část se skládá ze dvou povinných zkoušek a až dvou nepovinných zkoušek. 
 

Povinné zkoušky: 
1. Český jazyk a literatura  - didaktický test 

2. Zkouška z cizího jazyka*  - didaktický test 

nebo matematiky   - didaktický test 

Nepovinné zkoušky: 
Žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky. Nepovinnými zkušebními předměty jsou: 
1. Cizí jazyk     - anglický, francouzský, německý, ruský, španělský 

2. Matematika 

3. Matematika rozšiřující 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*-  Výběr z cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský, španělský. 
 



 

2. Profilová část maturitní zkoušky  

 
A. Studijní obory  79-41-K/41 a 79-41-K/81 Gymnázium  

Profilová část se skládá 
- ze zkoušky z českého jazyka a literatury – formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní 

komisí 

- ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk) – 
formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí 

- z dalších dvou povinných zkoušek. Žák si vybírá dva z následujícího seznamu předmětů:  

o cizí jazyk (anglický, francouzský, německý, ruský, španělský) – formou písemné práce a 
ústní zkoušky před maturitní komisí 

o matematika – ústní zkouška před maturitní komisí 

o informatika a výpočetní technika – ústní zkouška před maturitní komisí za využití 
praktické úlohy na PC 

o dějepis – ústní zkouška před maturitní komisí 

o zeměpis – ústní zkouška před maturitní komisí 

o fyzika – ústní zkouška před maturitní komisí 

o chemie – ústní zkouška před maturitní komisí 

o biologie – ústní zkouška před maturitní komisí 

o základy společenských věd – ústní zkouška před maturitní komisí.  

V případě volby cizího jazyka si žák povinně vybere jiný cizí jazyk, než který si vybral ve společné části 
maturitní zkoušky. Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky nevybral cizí jazyk, musí si 
v profilové části povinně vybrat jeden cizí jazyk z nabídky. Pokud si žák ve společné části maturitní 
zkoušky vybere matematiku, už si ji nemůže vybrat v profilové části (tzn. že povinně bude maturovat ze 
čtyř různých předmětů). 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nepovinné 
zkoušky může žák konat z dalšího předmětu profilové části, pokud nebyl zvolen jako povinný a nebyl 
předmětem společné části. Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je shodná s nabídkou pro 
povinné zkoušky. Dalším předmětem nepovinné zkoušky může být hudební výchova – kombinace 
praktické zkoušky a ústní zkoušky před zkušební komisí). 

Pokud žák bude maturovat ze čtyř povinných profilových zkoušek, pak v souladu s § 81 školského 
zákona, lze 1 povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem, a to na jazykové úrovni 
Společného evropského referenčního rámce (SERR) v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. 
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2021 pro jarní 
zkušební období a do 30. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti bude doklad nebo 
úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Totéž platí pro 
jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 
 
  



 

B. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie 

Profilová část se skládá  
- ze zkoušky z českého jazyka a literatury – formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní 

komisí 

- ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk) – 
formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí 

- z dalších dvou povinných zkoušek 

o maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí 

o informační technologie – ústní zkouška před maturitní komisí 

 
Pokud žák bude maturovat ze čtyř povinných profilových zkoušek, pak v souladu s § 81 školského 
zákona, lze 1 povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem, a to na jazykové úrovni 
Společného evropského referenčního rámce (SERR) v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. 
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2021 pro jarní 
zkušební období a do 30. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti bude doklad nebo 
úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Totéž platí pro 
jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 
 
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 
Nepovinnými zkouškami mohou být  

- matematika - ústní zkouška před maturitní komisí  
- další cizí jazyk - formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí 
- ekonomika - ústní zkouška před maturitní komisí 

Nepovinné zkoušky musí být z jiného předmětu, než ve společné části MZ a v povinné profilové části MZ.  
 
 
C. Studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie 

Profilová část se skládá  
- ze zkoušky z českého jazyka a literatury – formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní 

komisí 

- ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk) – 
formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí 

- z dalších dvou povinných zkoušek 

o praktická zkouška z odborných předmětů – formou elektronickou  

o ekonomika – ústní zkouška před maturitní komisí 

 
Pokud žák bude maturovat ze čtyř povinných profilových zkoušek, pak v souladu s § 81 školského 
zákona, lze 1 povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem, a to na jazykové úrovni 
Společného evropského referenčního rámce (SERR) v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. 
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2021 pro jarní 
zkušební období a do 30. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti bude doklad nebo 
úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Totéž platí pro 
jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.  



 

 
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 
Nepovinnými zkouškami mohou být  

- matematika - ústní zkouška před maturitní komisí  
- další cizí jazyk - formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí 

Nepovinné zkoušky musí být z jiného předmětu, než ve společné části MZ a v povinné profilové části MZ.  
 
 
D. Studijní obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

Profilová část se skládá  
- ze zkoušky z českého jazyka a literatury – formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní 

komisí 

- ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk) – 
formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí 

- z dalších dvou povinných zkoušek 

o praktická zkouška z odborných předmětů – formou elektronickou  

o veřejná správa a právo – ústní zkouška před maturitní komisí 

 
Pokud žák bude maturovat ze čtyř povinných profilových zkoušek, pak v souladu s § 81 školského 
zákona, lze 1 povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem, a to na jazykové úrovni 
Společného evropského referenčního rámce (SERR) v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. 
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2021 pro jarní 
zkušební období a do 30. 6. 2021 pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti bude doklad nebo 
úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Totéž platí pro 
jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 
 
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 
Nepovinnými zkouškami mohou být  

- matematika - ústní zkouška před maturitní komisí  
- další cizí jazyk - formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí 
- ekonomika - ústní zkouška před maturitní komisí 

Nepovinné zkoušky musí být z jiného předmětu, než ve společné části MZ a v povinné profilové části MZ.  
 
 

3. Písemná práce z českého jazyka a literatury – pravidla pro všechny obory vyučované na 
škole 

- minimální rozsah práce 250 slov, rozsah od 200 do 249 slov bude penalizován snížením počtu 
bodů (249 – 230 slov 2 body, 229 - 200 slov 4 body), pod 200 slov bude práce hodnocena jako 
nedostatečná (0 bodů) 

- pro písemnou práci bude stanoveno 6 zadání  

- písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání, student volbu zadání nahlásí do 15 
minut 

 



 

4. Písemná práce z cizího jazyka – pravidla pro všechny obory vyučované na škole 

Anglický jazyk: 

- v jazyce anglickém budou dva útvary, a to první minimálně 130 slov a druhý minimálně 70 slov  

- pro písemnou práci bude stanoveno 1 zadání pro každý útvar 

- písemná práce trvá 60 minut pro oba útvary dohromady 

 

Další cizi jazyk (francouzský, německý, ruský, španělský): 

- v dalším cizím jazyce budou dva útvary, a to první minimálně 130 slov a druhý minimálně 70 slov  

- pro písemnou práci budou stanovena 2 zadání pro každý útvar 

- písemná práce trvá 100 minut včetně času na volbu zadání, student volbu zadání nahlásí do 10 

minut 

 

 

5. Termíny profilové části maturitní zkoušky  

 

Profilová část maturitní zkoušky bude probíhat v období od  6. 5. do 10. 6. 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Kubínek, v. r. 
ředitel 
 


