
MATURITNÍ   ZKOUŠKA  2015/2016 
 
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. 
Maturitní  zkouška  ve  školním  roce  2015/2016  se  nadále skládá ze dvou částí  –  společné 
(státní)  a  profilové (školní). Nabídku  a  počet  předmětů  profilové  části  maturitní  zkoušky 
určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor. Aby žák uspěl u maturity,  musí úspěšně 
složit povinné zkoušky obou těchto částí.  
 
 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2016 

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

   
    3 povinné zkoušky:     1. praktická zkouška 
    2. dle odborného zaměření 
        a) lesnictví – Pěstování lesa 
        b) myslivost – Myslivost 
        c) těžba a ekonomika – Lesní   
            těžba 
        d) ochrana lesa a ŽP –  
            Ochrana lesa a ŽP 
    3. volitelná zkouška 
        (PEL, HUL, OLP, LET, EKN) 
  

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

 
      max. 2 nepovinné zkoušky       (PEL, HUL, OLP, LET, EKN) 

 
 
 
Přihlášení k maturitní zkoušce 
Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2015/2016 proběhne od dubna do června 2016. 
Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2015 
řediteli školy. 
Formulář přihlášky obdrží žáci v maturitním ročníku od ředitele školy v polovině listopadu. 
Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 1. prosince 2015, včetně platného posudku 
školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 
zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné 



případně náhradní. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. 
Jeho volba k 1. prosinci je závazná a pro řádný termín zkoušky konečná. Jakákoli změna po   
tomto termínu není přípustná.  
. 
První strana formuláře přihlášky  

a)  žáci zkontrolují a případně doplní osobní údaje;  
b)  žáci uvedou, zda se hlásí k řádnému termínu, náhradnímu termínu či 

opravnému termínu zkoušky;  
c) žáci uvedou volbu  povinných předmětů společné části; povinný je český jazyk 

a pro druhou   povinnou    zkoušku si lze vybrat buď matematiku, nebo některý 
z cizích jazyků;  

d) žáci uvedou případnou volbu až 2 nepovinných předmětů společné části; pro 
nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku;  
 

Druhá strana formuláře přihlášky 
a)  žáci provedou volbu povinných profilových zkoušek s uvedením jejich forem; 

pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, praktická 
zkouška) stanovuje ředitel školy. Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v 
souladu s rozhodnutím ředitele kmenové školy;  

b) při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci 
stejným způsobem jako u povinných profilových zkoušek; 

 
Takto vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíši aktuální datum. 
Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají vedení školy nejpozději do 1. prosince 
2015. Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Poté žáci obdrží opět od 
ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně 
zkontroluje a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem. 
 
 
Posudek školského poradenského zařízení (PPP):  
Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek 
společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu 
přihlášky v souladu s platným posudkem školského poradenského zařízení. Posudek obsahuje 
údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního 
postižení nebo zdravotního znevýhodnění, uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet 
kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo 
odlišností hodnocení.  



Společná část maturitní zkoušky 
Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými 
pro školní rok 2015/2016. 
Jazykové zkoušky – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. 
komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou. 
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí škola jazyk 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.  
Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu. 
Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek: 

 didaktického testu, 
 písemné práce, 
 ústní zkoušky.                                                                   

Důvodem této komplexnosti je potřeba: 
 obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností 

maturanta, 
 vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při 

hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při 
výuce. 

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně 
administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve 
stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného 
zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně s ústními 
zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí. 
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, 
opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.  
 
 
Více informací na www.novamaturita.cz 
 


