Příloha č.3 Školního řádu

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ A HODNOCENÍ
MATURITNÍCH ZKOUŠEK
1. Maturitní zkoušky 2017/18
Pravidla maturitních zkoušek jsou stanovena zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění
a prováděcí vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění

2. Organizace maturitní zkoušky
2.1 Členění maturitní zkoušky
2.1.1 Společná část maturitní zkoušky
Společná část se skládá ze 2 povinných a nejvýše 3 nepovinných zkoušek
Povinné zkoušky jsou:



z českého jazyka a literatury
z anglického či německého jazyka nebo matematiky

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků se konají formou tří dílčích zkoušek – písemná
práce, didaktický test a ústní zkouška.
Zkoušky z matematiky se konají formou didaktického testu.
Nepovinné zkoušky jsou:



cizího jazyka (AJ,NJ)
matematiky

2.1.2 Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek
Povinné zkoušky jsou:


Humanitní specializace nebo technická specializace
Forma zkoušky – kombinace forem
- ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (teoretická část)
- písemná práce a její obhajoba před maturitní komisí (praktická část)



Zkouška z volitelných předmětů
Forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Žák si zvolí 1 z těchto předmětů:
anglický jazyk, německý jazyk, matematika – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné
části,
fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova.

Nepovinné zkoušky:
Nepovinná zkouška z volitelných předmětů
Žák může konat až 2 nepovinné zkoušky.
Forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Žák si zvolí z předmětů uvedených ve zkoušce z volitelných předmětů

2.2 Průběh maturitních zkoušek - společná část
2.2.1 Zkouška z českého jazyka a literatury
Písemná část
(1) Didaktický test trvá 60 minut. Didaktický test je zadáván Centrem pro zjišťování výsledků
ve vzdělávání – CERMAT (dále jen Centrum).
(2) Písemná práce trvá 90 minut
(3) Centrum stanoví 6 témat, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání.
Tato doba se do trvání písemné práce nezapočítává.
Ústní část
(1) Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut,
příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
(2) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům školy do 30. září
školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních
děl. Žák si ze školního seznamu literárních děl připraví podle kritérií pro výběr maturitních
zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák
odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní
zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá- li žák do
stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části
z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
(3) Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo
pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát list ke stejnému literárnímu dílu,
v takovém případě losuje žák znovu.
2.2.2 Zkouška z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického jazyka a z německého jazyka.
Písemná část
(1) Didaktický test z cizího jazyka trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část a 60 minut
část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.

Ústní část
(1) Ústní zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut, příprava k ústní
zkoušce trvá 20 minut.
(2) Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si
vylosuje. Každý pracovní list obsahuje tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu
zkušební úlohu zpracovanou školou. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh
ředitel stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se
maturitní zkouška koná.
(3) Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo
pracovního listu. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů.

2.2.3 Zkouška z matematiky
Didaktický test z matematiky trvá 105 minut.
2.2.4 Hodnocení zkoušek společné částí maturitní zkoušky
(1) Didaktický test a písemná práce z cizího jazyka jsou vyhodnocován Centrem.
(2) Didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury jsou vyhodnocovány Centrem.
(3) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk
a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení
zkoušek v daném zkušebním dni. Hodnotitel zaznamená hodnocení do protokolu. Výsledné
hodnocení ústní zkoušky společné část založené na shodě obou hodnotitelů a schválené
zkušební maturitní komisí předá předseda maturitní komise řediteli školy. Data o
výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části odešle ředitel školy do Centra
prostřednictvím informačního systému Centra.
(4) Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranice
úspěšnosti uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů a v zadáních písemných
prací pro danou zkoušku.
(5) Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně
vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž se daná zkouška skládá. V případě zkoušky z cizího
jazyka – didaktický test se započítává jednou polovinou, hodnocení písemné práce a ústní
zkoušky jednou čtvrtinou. V případě zkoušky z českého jazyka a literatury se započítává
hodnocení každé dílčí části rovným dílem.
(6) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části úspěšně,
opakuje pouze tuto dílčí zkoušku.

2.3 Průběh maturitních zkoušek - profilová část
2.3.1 Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(1) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 - 30 témat. Zveřejněná
témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Žák si bezprostředně

před konáním zkoušky jedno téma vylosuje. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní
zkouška trvá nejdéle 15 minut.
(2) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

2.3.2 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
(1) Zadání maturitní práce určí ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby
maturitní práce.
(2) Žák si téma maturitní práce volí v termínu stanoveném ředitelem školy.
(3) Zadání práce obsahuje: téma, termíny průběžných kontrol a odevzdání práce, způsob
zpracování práce a rozsahu práce, kritéria hodnocení práce a požadavek na počet
vyhotovení.
(4) Maturitní práci může zpracovávat i obhajovat několik žáků společně, v tomto případě jsou
žáci hodnoceni zvlášť.
(5) Ředitel školy nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví
oponenta maturitní práce.
(6) Vedoucí práce i oponent zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou
předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem
obhajoby maturitní práce.
(7) Příprava k obhajobě trvá nejméně 5 minut. Obhajoba trvá nejdéle 30 minut.
(8) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli
školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce, uzná-li ředitel školy
omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud se žák
písemně neomluví s uvedením závažných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána,
posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.
2.3.3 Hodnocení zkoušek profilové částí maturitní zkoušky
(1) Každá profilová zkouška je hodnocena zvlášť.
(2) V případě hodnocení zkušebního předmětu humanitní specializace a technická specializace
se započítává hodnocení každé dílčí části rovným dílem. Pokud se zkouška skládá z více
částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
(3) Pokud žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tuto část. Obhájil-li
žák úspěšně maturitní práci před zkušební maturitní komisí, znovu tuto část zkoušky
neopakuje.
(3) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle následující stupnice hodnocení:
1
2
3
4
5

- výborný
- chvalitebný
- dobrý
- dostatečný
- nedostatečný

(4) Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni,
ve kterém žák tuto zkoušku konal.
2.4 Celkové hodnocení maturitní zkoušky
(1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky provede Centrum.
(2) Hodnocení profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise ihned po
ukončení zkoušek profilové části.
(3) Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky společné i profilové části a zpřístupní je
řediteli školy bez zbytečného odkladu prostřednictvím informačního systému Centra, a to
nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka.
(4) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provede podle výsledků společné a profilové části
maturitní zkoušky podle stupnice:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nekonal žádnou opravnou zkoušku, nebyl
z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný, a zároveň
průměrný prospěch z jednotlivých zkoušek není horší než 1,50
b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm
– nedostatečný

5

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm
– nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně

5

(5) Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává hodnocení nepovinných
zkoušek.

3. Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením
podmínek
(1) Žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním mají v souladu s §16
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, právo konat maturitní
zkoušku za uzpůsobených podmínek odpovídající jejich potřebám. Toto právo může být
uplatněno pouze v případě, že je škola o speciálních potřebách žáka informována.
(2) Ředitel školy informuje žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků nastupujícího 1. ročníku
a znovu žáky v závěru 3. ročníku o právu požádat o uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky.
(3) Posudek vydává školské poradenské zařízení (PPP, SPC) na základě žádosti žáka nebo
zákonného zástupce nezletilého žáka.
(4) Posudek k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky obsahuje uvedení
kategorie a skupiny podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění.
(5) Posudek žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce.
(6) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá,
že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky
déle než jeden rok.

(7) Ředitel školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní
zkoušky, popřípadě zákonného zástupce nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu
konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky
maturitní zkoušky.

4. Další podmínky konání maturitní zkoušky
(1) Podmínkou pro vykonání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.
(2) Maturitní zkoušky jsou veřejné.
(3) V průběhu maturitní zkoušky mohou žáci používat pouze povolené pomůcky, které pro
společnou část stanoví Centrum a pro profilovou část zkoušky ředitel školy.
(4) Žák koná maturitní zkoušku, náhradní zkoušku nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky
podané řediteli školy. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání, včetně rodného čísla.
(5) V případě, že žák zkoušku společné nebo profilové části vykonal neúspěšně, může konat
opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
(6) Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do
3 pracovních dnů od konání zkoušky zadávané ministerstvem řediteli školy, v ostatních
případech předsedovi zkušební maturitní komise, má právo konat náhradní zkoušku.
Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.
(7) Jestliže žák se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo
pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
(8) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního
ročníku vzdělávání na střední škole.

V Ostravě dne 1. 9. 2017

Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy

předseda zkušební maturitní komise

