MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY
LEGISLATIVNÍ PODKLAD
1. Základní legislativní normou nové maturitní zkoušky je zákon
561/2004 Sb.
2. Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bliţších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném
znění
Paragrafy školského zákona týkající se maturitní zkoušky se
zapracovanou novelou naleznete zde.
STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
 Ţák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliţe
úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
 Ve společné části maturitní zkoušky ţák volí mezi dvěma
úrovněmi obtíţnosti:
a) základní (např. CJ odpovídá ERR – B 1)
b) vyšší (např. CJ odpovídá ERR – B 2)

UPOZORNĚNÍ
Bude-li schválen uvaţovaný odsun
3. povinné zkoušky společné části do
roku 2014, bude model maturitní
zkoušky roku 2012 shodný
s modelem roku 2011.
Nebude-li tento záměr schválen
legislativou, bude platit model pro
rok 2012, viz dále.

MODEL MATURITY 2012

ZDROJE INFORMACÍ A MATERIÁLŮ KE STAŢENÍ


http://www.novamaturita.cz/



www.msmt.cz



www.cermat.cz



www.edu.cz



http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-

zadani-2011-1404034781.html


Struktura, obsah, legislativa a logistika nové maturitní
zkoušky



Katalogy ke staţení



Ukázky seznamů četby, pracovních listů, didaktických testů

Přihláška k maturitní zkoušce
Ţák se hlásí k maturitní zkoušce v jarním termínu do
15. listopadu posledního ročníku vzdělávání. Tato volba je

závazná, není moţné se ani dodatečně přihlásit, ani přihlášku
měnit.

Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním termínu
je 25. června. Tato volba je závazná, není moţné se ani
dodatečně přihlásit, ani přihlášku měnit.

Profilová část maturitní zkoušky


Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných
zkoušek



Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle
rámcového vzdělávacího programu, dále stanoví formu, témata
a termíny konání těchto zkoušek.





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) praktické zkoušky, nebo
e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d).
Ţák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud
úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její
součástí.

Ústní zkoušku a obhajobu maturitní práce
lze konat aţ po úspěšném ukončení
posledního ročníku vzdělávání.
Praktickou maturitní zkoušku lze konat i
před úspěšným ukončením posledního
ročníku v termínech daných vyhláškou.

Obsah profilové části maturitní zkoušky
Obor obchodní akademie
Povinné zkoušky:
• ekonomika (ústně)
• soubor odborných předmětů (praktická, písemně, na PC)
• volitelný předmět (ústně):
 účetnictví
 cizí jazyk
 matematika
 informační technologie
 společenské vědy
Nepovinné zkoušky – ústně (pokud nebyly zvoleny jako povinné):
 účetnictví
 cizí jazyk
 matematika
 informační technologie
 společenské vědy

Obsah profilové části maturitní zkoušky
Obor ekonomické lyceum
Povinné zkoušky:
• společenskovědní předměty, nebo ekonomické předměty

(ústní)
• ekonomický projekt (vypracování a obhajoba maturitní práce)
• volitelný předmět (neshoduje se s dalším předmětem profilové
části, ústně) – dotace nejméně 144 hodiny po dobu vzdělávání

Nepovinné zkoušky (pokud nebyly zvoleny jako povinné):
– dotace nejméně 144 hodiny po dobu vzdělávání

Termíny profilové části
maturitní zkoušky v roce 2012
Termíny pro konání zkoušek profilové části určuje § 2
maturitní vyhlášky:

V jarním zkušebním období se zkoušky profilové části
(před zkušební maturitní komisí) uskuteční v květnu a
musí být ukončeny do začátku didaktických testů a
písemných prací společné části maturitní zkoušky.
Praktické zkoušky se budou konat ve druhé polovině
dubna.
V podzimním zkušebním období se zkoušky profilové
části uskuteční v září a říjnu.

Příklad: 2012

Marcela Tichá, ţákyně 4. A (obor obchodní akademie):
• ve společné části
 povinně maturuje
o z českého jazyka a literatury
o z cizího jazyka
o z matematiky, občanského a společenskovědního základu, nebo
informatiky
nepovinně (maximálně 3 zkoušky)
o z matematiky, zeměpisu, dějepisu, cizího jazyka a ze společenskovědního základu
(předmět se neshoduje s předmětem povinné zkoušky)
• v profilové části
 povinně maturuje
o z ekonomiky
o ze souboru ekonomických předmětů
o z volitelného předmětu: účetnictví, cizího jazyka, matematiky, informačních
technologií, společenských věd
 nepovinně (maximálně 2 zkoušky) – pokud nebyly zvoleny jako povinné
o z účetnictví, cizího jazyka, matematiky, informačních technologií,
společenských věd

Příklad: 2012

Alena Malá, ţákyně 4. L (obor ekonomické lyceum):
• ve společné části
 povinně maturuje
o z českého jazyka a literatury
o z cizího jazyka
o z matematiky, občanského a společenskovědního základu, nebo
informatiky
 nepovinně (maximálně 3 zkoušky)
o z matematiky, dějepisu, zeměpisu, cizího jazyka a ze
společenskovědního základu (předmět se neshoduje s předmětem
povinné zkoušky)
• v profilové části
 povinně maturuje
o ze společenskovědních předmětů, nebo z ekonomických předmětů
o z volitelného předmětu (neshoduje se s dalším předmětem profilové
části), jehoţ dotace činila nejméně 144 hodiny po dobu vzdělávání
o ekonomický projekt a jeho obhajoba
 nepovinně (maximálně 2 zkoušky – pokud nebyly zvoleny jako povinné)
o z předmětu, jehoţ dotace činila nejméně 144 hodiny po dobu
vzdělávání

