
Maturitní zkoušky 2021

Společná část maturitní zkoušky pro všechny čtyřleté obory a tříleté maturitní obory
společná český jazyk a literatura didaktický test centrálně

zadávaný test

část
maturitní 
zkoušky

cizí jazyk anglický, německý, ruský
nebo
matematika

didaktický test
centrálně 
zadávaný test

společná
část  
maturitní

nepovinné předměty- není možné, aby žák
konal nepovinnou zkoušku z téhož 
předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou

cizí jazyk
matematika

centrálně
zadávaný test

zkoušky nepovinný předmět matematika rozšiřující

Profilová maturitní zkouška: ústní zkouška před zkušební komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 - 25 
témat, žák si vylosuje jedno.

79-41-K/49 Gymnázium denní forma studia

český jazyk a literatura ústní zkouška zadávána formou tzv. pracovních listů. Pracovní list, resp. 
zadání zkoušky, je jednoznačně určen názvem literárního díla ze školního 
seznamu literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2021
písemná práce -  žák si vybere ze 4 témat, které připraví škola a vypracuje
slohovou práci v rozsahu minimálně 250 slov.

cizí jazyk anglický, německý, ruský, který si žák zvolí ve společné části maturitní zk.
ústní zkouška
písemná práce

další cizí jazyk ústní zkouška
písemná práce

2 povinné zkoušky
stejná nabídka pro maximálně 2 
nepovinné zkoušky

ústní zkouška – 
                                     dějepis
                                     společenské vědy
                                     informatika
                                     fyzika
                                     matematika
                                     biologie
                                     chemie
                                     zeměpis
                                     výtvarná výchova
                                     hudební výchova



63-41-M/02 Obchodní akademie denní a dálková forma studia

český jazyk a literatura ústní zkouška zadávána formou tzv. pracovních listů. Pracovní list, resp. 
zadání zkoušky, je jednoznačně určen názvem literárního díla ze školního 
seznamu literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2021
písemná práce -  žák si vybere ze 4 témat, které připraví škola a vypracuje
slohovou práci v rozsahu minimálně 250 slov.

cizí jazyk anglický, německý, ruský, který si žák zvolí ve společné části maturitní zk.
ústní zkouška
písemná práce

další cizí jazyk ústní zkouška
písemná práce

2 povinné zkoušky ústní zkouška –                        ekonomika
                                                   účetnictví nebo
                                                   informatika

                                    

maturitní práce s obhajobou výběr ze seznamu témat

64-41-L/51 Podnikání denní a dálková forma studia

český jazyk a literatura ústní zkouška zadávána formou tzv. pracovních listů. Pracovní list, resp. 
zadání zkoušky, je jednoznačně určen názvem literárního díla ze školního 
seznamu literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2021
písemná práce -  žák si vybere ze 4 témat, které připraví škola a vypracuje
slohovou práci v rozsahu minimálně 250 slov.

cizí jazyk anglický, německý, ruský, který si žák zvolí ve společné části maturitní zk.
ústní zkouška
písemná práce

další cizí jazyk ústní zkouška
písemná práce

2 povinné zkoušky ústní zkouška –                        ekonomika
                                                   účetnictví nebo
                                                   informatika

                                    

praktická zkouška z odborných předmětů souvislý příklad z účetnictví, vypracování obchodního dopisu, práce na PC



75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté dálkové studium

český jazyk a literatura ústní zkouška zadávána formou tzv. pracovních listů. Pracovní list, resp. 
zadání zkoušky, je jednoznačně určen názvem literárního díla ze školního 
seznamu literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2021
písemná práce -  žák si vybere ze 4 témat, které připraví škola a vypracuje
slohovou práci v rozsahu minimálně 250 slov.

cizí jazyk anglický, německý, ruský, který si žák zvolí ve společné části maturitní zk.
ústní zkouška
písemná práce

2 povinné zkoušky ústní zkouška –                        pedagogika
volba jedné didaktiky                didaktika dramatické výchovy
výchovy                                     didaktika hudební výchovy
                                                   didaktika výtvarné výchovy
                                                   didaktika pohybové výchovy
                                                   
                                                   

                                    

maturitní práce s obhajobou výběr ze seznamu témat

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika dvouleté zkrácené dálkové studium

2 povinné zkoušky ústní zkouška –                        pedagogika
volba jedné didaktiky                didaktika dramatické výchovy
výchovy                                     didaktika hudební výchovy
                                                   didaktika výtvarné výchovy
                                                   didaktika pohybové výchovy
                                                   
                                                   

                                    

maturitní práce s obhajobou výběr ze seznamu témat


