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ZMĚNA STRUKTURY OBSAHU MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Změny nabývají platnosti od 1. 10. 2020, podle 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004, o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Vzdělávání v oborech Informační technologie, Informační a zabezpečovací systémy, (pilotní 

projekt), Ekonomika městské dopravy, Logistika v dopravě a  Podnikání se ukončuje maturitní 

zkouškou.  

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 

zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák 

získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní 

zkoušky. 

Společná část maturitní zkoušky 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může 

zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 

c) matematika. 

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 

zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů 

uvedených v odstavci 1 písm. b) a c). 

  

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.  

 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů  

Profilová část maturitní zkoušky 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky: 

a) z českého jazyka a literatury  

b) z cizího jazyka - pokud si ho žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil  

c) z dalších 2 povinných zkoušek 

 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.  

 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou: 

a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, 

b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, 

c) písemné zkoušky, 

d) písemné práce, 

e) praktické zkoušky, nebo 

f) kombinací dvou nebo více forem  

 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a 

formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

 


