
 
Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r.o., střední škola 

 

Podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 

Dne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukotvil zásadní změny v konání maturitní zkoušky. 

Ustanovení týkající se změn maturitní zkoušky nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020.  

Na základě těchto zákonných změn byl novelizován prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 177/2009 

Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Z těch nejzásadnějších změn jsou ustanovení § 78 a § 79 školského zákona, podle kterých se písemná 

práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které byly dosud konané  

ve společné části maturitní zkoušky, přesouvají do profilové části maturitní zkoušky. 

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 

V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 15. května. Zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období  

od 16. května do 10. června.  

 

Zkoušky konané formou písemné zkoušky - zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího 

jazyka konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) a zkoušky konané formou 

praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 1. dubna. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (státní) POVINNÉ ZKOUŠKY: 

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.  
Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit 
mezi didaktickým testem z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je v nabídce školního 
vzdělávacího programu daného oboru vzdělání a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové 
zkušební předměty), nebo didaktickým testem z matematiky.  
V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka, nebo matematiky a nově 

také i z matematiky rozšiřující. 

Zkouška z českého jazyka a literatury – didaktický test 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk              

Termín: 02. – 15. 05. (jaro); 01. – 10. 09. (podzim)       

Forma: didaktický test                      

Hodnocení: uspěl/a – neuspěl/a (s procentuálním vyjádřením úspěšnosti)            

Délka trvání: 85 minut (Délka trvání může být žákovi prodloužena na základě posudku 

školského poradenského zařízení nebo v případě, kdy se jedná o žáka podle § 20 odst. 4 

věty třetí školského zákona - prodloužení o 30 minut a možnost použití překladového 

slovníku.) 

Zkouška z cizího jazyka – didaktický test 
povinná volba mezi cizím jazykem (anglický, německý nebo ruský) a matematikou                                       

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk            

Termín: 02. – 15. 05. (jaro); 01. – 10. 09. (podzim)       

Forma: didaktický test                     

Hodnocení: uspěl/a – neuspěl/a (s procentuálním vyjádřením úspěšnosti)            



 

 

Délka trvání: trvání 110 minut. (Délka trvání může být žákovi prodloužena na základě 

posudku školského poradenského zařízení.) 

Zkouška z matematiky – didaktický test 
 
Didaktický test ze zkušebního předmětu matematika 
Termín: 02. – 15. 05. (jaro); 01. – 10. 09.(podzim)       
Forma: didaktický test 
Hodnocení: uspěl/a – neuspěl/a (s procentuálním vyjádřením úspěšnosti) 
Délka trvání: 135 minut (Délka trvání může být žákovi prodloužena na základě posudku 
školského poradenského zařízení nebo v případě, kdy se jedná o žáka podle § 20 odst. 4 věty 
třetí školského zákona - prodloužení o 10 minut a možnost použití překladového slovníku.) 
Zkouška z matematiky probíhá pouze ve formě didaktického testu, není tedy součástí profilové 
části. 
 

NEPOVINNÁ ZKOUŠKA: Matematika rozšiřující – didaktický test 
 
Termín: 02. – 15. 05. (jaro); 01. – 10. 09.(podzim)       
Forma: didaktický test 
Hodnocení: uspěl/a – neuspěl/a (s procentuálním vyjádřením úspěšnosti)  
Délka trvání: 150 minut (Délka trvání může být žákovi prodloužena na základě posudku 
školského poradenského zařízení nebo v případě, kdy se jedná o žáka podle § 20 odst. 4 věty 
třetí školského zákona - prodloužení o 15 minut a možnost použití překladového slovníku.)  

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (školní) 

Všechny níže uvedené zkoušky jsou pro žáky povinné (povinně volitelné). Konkrétní termíny zkoušek 

profilové části budou stanoveny do 31. 01. pro jarní zkušební období a do 25. 08.  

pro podzimní zkušební období. Konkrétní způsob a kritéria hodnocení profilových zkoušek budou 

zveřejněny do 28. 02. 

Český jazyk a literatura – písemná práce (PP) 
 
Termín: duben (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 
Forma: písemná práce  
Záznam: rukopisně (dle posudku školského poradenského zařízení i strojopisně)  
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5, hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení z ČJL 
Délka trvání: 120 minut včetně času na volbu zadání (Délka trvání může být žákovi 

prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení nebo v případě, kdy se 

jedná o žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona - prodloužení o 40 % a možnost 

použití překladového slovníku a Slovníku spisovné češtiny.)            

Popis: Vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci o minimálním rozsahu 250 až 

maximálním rozsahu 400 slov. Žák si volí jedno ze 4 zadání stanovených ředitelem školy. 

Zadání obsahuje název, způsob zpracování a dle potřeby i výchozí text, obrázek či graf.  

Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Český jazyk a literatura – ústní zkouška (ÚZ) 

Termín:16. 05. – 10. 06. (jaro); 01. – 20. 09. (podzim)           
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí       
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5, hodnocení ÚZ tvoří 60 0% celkového hodnocení  
Délka trvání: 20 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 



prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.)                        
Popis: Ředitel školy určil pro oba obory jednotný maturitní seznam literárních děl, který 
obsahuje i kritéria pro sestavení žákova vlastního seznamu 20 děl. Žák předá svůj seznam 
učiteli ČJ do 31. 03. (jaro), resp. do 30. 06.  (podzim). Pokud žák termín odevzdání nedodrží, 
bude u zkoušky losovat ze všech  školou určených děl. Bezprostředně před zahájením přípravy 
k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního 
literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 
vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Cizí jazyk – písemná práce (PP), netýká se žáků, kteří si zvolili matematiku 

Termín: duben (jaro); 01. – 20. 09.  (podzim) 
Forma: písemná práce 
Záznam: rukopisně (dle posudku školského poradenského zařízení i strojopisně) 
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5, hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení z CJ  
Délka trvání: 80 minut včetně času na volbu zadání (Délka trvání může být žákovi prodloužena 
na základě posudku školského poradenského zařízení.)  
Popis: Vytvoření souvislého textu o minimálním rozsahu 200 až maximálním 250 slov. Žák si 
volí jedno z 2 zadání stanovených ředitelem školy. Zadání obsahuje název, způsob zpracování 
a dle potřeby i výchozí text, obrázek či graf. Žák má možnost použít překladový slovník. 
 

Cizí jazyk – ústní zkouška (ÚZ), netýká se žáků, kteří si zvolili matematiku 

     

Termín: 16. 05. – 10. 06. (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisi 

Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5, hodnocení ÚZ tvoří 60% celkového hodnocení z CJ  

Délka trvání: 20 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 

prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.) 

Popis: Ředitel školy stanoví pro ústní zkoušku 20 témat, ke kterým škola vytvoří pracovní listy. 

Ústní zkouška z cizího jazyka je monotematická a uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu obsahujícího několik zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí 

pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 

odborného vzdělávání. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 

číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému tématu. 

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského 

zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým 

vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně 

však na úrovni B1 podle SERR. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, 

tj. i písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve 

společné části žák koná vždy. 

 

 

 



OBOROVÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI 
 

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 
 
Speciální tělesná výchova – praktická zkouška (PrZ) 
Termín: duben (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 
Forma: praktická zkouška před zkušební maturitní komisí 
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5 
Délka trvání:15 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 
prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.) 
Popis: Ředitel školy stanoví pro praktickou zkoušku 25 témat. V jednom dni nelze losovat 
dvakrát stejné téma. 

 

Právo – ústní zkouška (ÚZ) 
Termín: 16. 05. – 10. 06. (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5 
Délka trvání: 15 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 
prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.) 
Popis: Ředitel školy stanoví pro praktickou zkoušku 25 témat. V jednom dni nelze losovat 
dvakrát stejné téma. 
 

Kriminalistika a bezpečnostní příprava – ústní zkouška (ÚZ) 
Termín: 16. 05. – 10. 06. (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5 
Délka trvání: 15 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 
prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.) 
Popis: Ředitel školy stanoví pro praktickou zkoušku 25 témat. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát stejné téma. 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

Účetnictví a právní administrativa – praktická zkouška z odborných 
předmětů formou písemné zkoušky (PrZ)     
Termín: duben (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 
Forma: praktická zkouška 
Záznam: strojopisně 
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5 
Délka trvání: 15 minut příprava + 240 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 
prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.) 
Popis: Žák si losuje jednu z pěti možných variant zadání. Žák má k dispozici vlastní 

kalkulačku, účtovou osnovu poskytuje škola. V průběhu konání zkoušky není možný přístup 

k internetu. 

Právo a právní administrativa – ústní zkouška (ÚZ)    
Termín: 16. 05. – 10. 06. (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 

Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5 

Délka trvání: 15 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 

prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.) 

Popis: Ředitel školy stanoví pro praktickou zkoušku 25 témat. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát stejné téma. 



 
Sociální politika/ ekonomika a účetnictví     
Termín: 16. 05. – 10. 06. (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5 
Délka trvání: 15 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 
prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení.) 
Popis: Ředitel školy stanoví pro praktickou zkoušku 25 témat. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát stejné téma. 

 

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI  
oborů Bezpečnostně právní činnost, Veřejnosprávní činnost 

Aplikovaná  psychologie – ústní zkouška (ÚZ)     
Termín: 16. 05. – 10. 06. (jaro); 01. – 20. 09. (podzim) 
Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
Hodnocení: klasifikační stupeň 1 – 5 
Délka trvání: 15 minut příprava + 15 minut zkouška (Délka přípravy může být žákovi 
prodloužena na základě posudku školského poradenského zařízení) 
Popis: Ředitel školy stanoví pro praktickou zkoušku 25 témat. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát stejné téma. 

Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška  

Termíny a kritéria jsou totožná s povinnou profilovou částí maturitní zkoušky 

 
 

 

 

V Plzni dne 1. 9. 2022      Mgr. Václav Laštovka  


