Základní informace k MZ JARO 2018
zdroj: www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a
profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto
částí.
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a
vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).
ROK

2018

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy (předměty jsou
zveřejněny na webových stránkách školy
v části Maturita – JARO 2018)

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy (předměty
jsou zveřejněny na webových stránkách školy
v části Maturita – JARO 2018)

Společná část maturitní zkoušky
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí naše škola tyto jazyky: anglický nebo
německý. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák
studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se
během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků je koncipována jako komplexní, tj. skládá
se ze tří částí – písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Aby žák úspěšně složil zkoušku,
musí uspět u všech tří částí. Pokud žák neuspěje, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.
Písemná práce z českého jazyka a literatury se koná ještě před závěrečnou klasifikací 4. ročníku,
a pokud žák posléze neukončí ročník a:
1. Uspěje u zkoušky – v následujícím řádném podzimním termínu je nutné zkoušku přihlásit,
výsledek zkoušky je ale automaticky zaznamenám a použije se v podzimním termínu
2. Neuspěje u zkoušky – neztrácí opravný pokus (pokusy se počítají až od řádného termínu)
Z matematiky se píše pouze didaktický test (ústní zkouška ani písemná práce se ve společné části
nekoná).

Termíny:
11. dubna 2018 – písemná práce z českého jazyka a literatury
2. – 9. května 2017 (pracovní dny) – všechny didaktické testy a písemné práce z ostatních
předmětů.
Ústní zkoušky probíhají společně s ústními zkouškami profilových předmětů.
Příklady didaktických testů s řešením (a další užitečné informace) lze nalézt na stránkách
www.novamaturita.cz
POZOR!

Při písemných zkouškách je nutné, aby všichni žáci prokázali svoji totožnost
(občanských průkazem nebo pasem).

Výsledky
Výsledky didaktických testů obdrží škola 15. 5. a rozešle je žákům na jejich emailové adresy,
výsledky písemných prací dostane škola do začátku konání ústních zkoušek a v tištěné podobě je
předá žákům v den konání ústních zkoušek (také je odešle emailem na jejich adresy). Výsledky
ústních zkoušek se studenti dozvědí v den konání zkoušky.
Pokud se žák zaregistruje na Výsledkovém portálu žáka vpz.cermat.cz (spuštění v lednu 2018),
dostane výsledky rovnou na svůj mail.
Matematika+
V rámci společné části MZ se mohou žáci přihlásit ke zkoušce Matematika+. Některé vysoké školy
(zejména technického typu) zohledňují výsledky této zkoušky při přijímání ke studiu nebo ve svých
stipendijních programech. Zkouška není maturitní, výsledek není na maturitním vysvědčení, žáci se
přihlašují individuálně přes Výsledkový portál žáka.

Profilová část maturitní zkoušky
Ústní profilové zkoušky budou probíhat v období od 16. 5. do 10. 6. 2018 – konkrétní termíny pro
jednotlivé třídy budou upřesněny.
Praktické zkoušky se mohou konat již od 1. 4. 2018, případně dříve, pokud to vyžaduje jejich
charakter.
Všechny ústní zkoušky v profilové části koná žák v jeden den.

Žáci s PUP
Pokud žáci požadují uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky, musí současně s přihláškou
k MZ (nejpozději do 1. 12. 2017) odevzdat doporučení školského poradenského zařízení, podle

kterého jim budou upraveny podmínky pro konání MZ (pro školské poradenské zařízení je nutné
zajistit vyplnění dotazníku).
Nejčastější uzpůsobení podmínek:







Navýšení časového limitu
Umístnění žáků s PUP do samostatné učebny/učeben
Možnost použít individuální kompenzační pomůcky
Úprava zkušební dokumentace
Využití individuální techniky (např. PC) pro zápis odpovědí
Možnost využití podpory asistenta atd.

Doporučení má platnost 2 roky.

Opakování MZ
Pokud žák neuspěje v některé části MZ, opakuje pouze tu část, ze které neuspěl, a má možnost
přihlásit se k maturitní zkoušce nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení studia. Každou část
zkoušky lze vykonat třikrát. K podzimnímu termínu MZ se žák musí přihlásit do 25. 6. 2018. Totéž
platí pro studenty, kteří neukončili ročník v řádném termínu a budou konat doklasifikaci nebo
opravné zkoušky a chtějí maturovat v podzimním termínu MZ.

