
Milí maturanti, 

 

Od 15. 10. je účinná novela maturitní vyhlášky 177/2009 Sb, kterou najdete v plném znění ZDE. 

Na základě změn ve školském zákoně a právě v této vyhlášce bude mít maturitní zkouška v roce 2021 

tuto podobu: 

Ve společné části maturují všichni žáci z českého jazyka a volí si mezi cizím jazykem a matematikou. 

Celkem tedy společná část obsahuje 2 předměty. Všechny předměty mají ve společné části formu jen 

didaktického testu. 

V profilové části absolvují všichni žáci zkoušku z českého jazyka, a to ve formě písemné práce a ústní 

zkoušky. 

A dále: 

Varianta A: 

Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, absolvuje v profilové části povinně zkoušku z tohoto 

cizího jazyka ve formě písemné práce a ústní zkoušky. K ní si volí další dva předměty z nabídky 

profilových zkoušek. V rámci nich si může zvolit další cizí jazyk, ten bude mít rovněž formu písemné 

práce a ústní zkoušky (bez didaktického testu). 

Varianta B: 

Pokud si žák ve společné části zvolí matematiku, absolvuje v profilové části dva předměty z nabídky 

profilových zkoušek. V této variantě si žák nemusí zvolit žádný cizí jazyk. Pokud si ho zvolí (např. jako 

profilový předmět č. 1), bude mít formu písemné práce a ústní zkoušky (bez didaktického testu). 

 

SHRNUTÍ 

1. Společná část 

Český jazyk – DT (všichni žáci) 

Cizí jazyk – DT (varianta A) nebo Matematika – DT (Varianta B). Žák si volí jeden z předmětů. 

 

2. Profilová část Varianta A 

Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška (všichni žáci) 

Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška 

Profilový předmět 1 

Profilový předmět 2 

 

2. Profilová část Varianta B 

Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška (všichni žáci) 

Profilový předmět 1 

Profilový předmět 2 

Maturant ve variantě A bude tedy mít na maturitním vysvědčení o jednu známku z profilové části 

víc. 
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Zde ještě jednou graficky: 
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Nejčastěji kladené dotazy: 
 

1. Když si ve společné části zvolím matematiku, mohu si ji zvolit znovu také jako profilový 

předmět (ústní zkoušku)? 

ANO, je možné maturovat z matematiky ve společné i v profilové části. 

2. To znamená, že když si zvolím ve společné části matematiku, nemusím maturovat z cizího 

jazyka? 

Přesně tak. Pokud si žák ve společné části zvolí matematiku, nemá povinnost zvolit si 

v profilové části cizí jazyk. 

3. Když si ve společné části zvolím angličtinu, mohu si zvolit jiný cizí jazyk jako další profilový 

předmět? 

ANO, v rámci volby profilových předmětů můžete volit další cizí jazyky, vždy však budou mít 

podobu písemné práce a ústní zkoušky. 

4. Můžu se přihlásit k Matematice+? 

ANO, letos se zkouška jmenuje Matematika rozšiřující a má formu DT o délce 150 minut. 

5. Můžu se přihlásit k nepovinným maturitním zkouškám? 

ANO, v rámci společné části i profilové části si žák může zvolit až dvě nepovinné zkoušky. 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na vedení školy. 

Jan Netolička, ředitel gymnázia 


