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ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST

2019 

2 povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura 

2. cizí jazyk

nebo

matematika

2–3 povinné zkoušky

- stanovuje RVP/ ředitel 

školy 

max. 2nepovinné zkoušky

- z nabídky:

cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné 

zkoušky

- nabídku stanovuje 

ředitel školy 

http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html
http://www.novamaturita.cz/cizi-jazyk-1404033644.html
http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036122.html
http://www.novamaturita.cz/cizi-jazyk-1404033644.html
http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036122.html


Předměty profilové zkoušky

 Zdravotnický asistent

 1.povinný

 Ošetřovatelská péče praktická zkouška

 2.povinný

 Ošetřovatelství ústní zkouška

 Nepovinné předměty

 Psychologie a komunikace ústní zkouška

 Blok předmětů Somatologie a Biologie a 
ekologie ústní zkouška



Laboratorní asistent

 1.povinný

 Blok odborných předmětů (KLB, HTS) ústní zkouška

 2.povinný

 Blok praktických odborných předmětů (CKLB, 
CHTS,CMIE) praktická zkouška

 3.povinný MIE ústní zkouška

 Nepovinné předměty

 Histologie a histologická technika ústní zkouška

 Chemie ústní zkouška



Zdravotnické lyceum

1. povinný

Biologie ústní zkouška

2. povinný

Blok odborných zdravotnických předmětů (KLP, PAT, 
VKZ, ZSS) maturitní práce a obhajoba

3. povinně volitelný

Blok předmětů PSCH a ZPS / CHE / FYZ ústní zkouška

Nepovinné předměty

Fyzika ústní zkouška, Chemie ústní zkouška

Blok předmětů PSCH a ZPS ústní zkouška



Asistent zubního technika

1.Povinný

Zhotovování stomatologických protéz a Protetická 

technologie praktická zkouška

2.Povinný

Stomatologická protetika ústní zkouška

Nepovinné předměty: 

BIE a Somatologie a stomatologie ústní zkouška

Blok předmětů Chemie a Fyzika ústní zkouška



Nutriční asistent

1.Povinný

NDP a VLV praktická zkouška

2.Povinný

KLN ústní zkouška

Nepovinné předměty: 

Blok předmětů SOM a BIE ústní zkouška

Chemie ústní zkouška



Masér sportovní a rekondiční

1.Povinný

Masáže praktická zkouška

2.Povinný

VPS a REK ústní zkouška

Nepovinné předměty: 

PSK ústní zkouška

SOM ústní zkouška



Profilové zkoušky

 Ústní: Příprava nejméně 15 minut, 
zkouška nejdéle 15 minut, 20 – 30 témat. 

 Praktická:

 (1) Zadání,délku a způsob stanoví 
ředitel. 

 (2) Nejdéle 3 dny.

 (3)V jednom dni trvá praktická zkouška 
nejdéle 420 minut. 



Profilové zkoušky

 Maturitní práce a obhajoba

 Obhajoba 15 – 30 minut



Termíny profilových zkoušek

 Praktické MZK: 23. 4. – 30. 4. 2019, vysvědčení 30.4.

 Státní písemné: 10. – 11. 4. 2019 (PP ČJL, CJ),  2. -

10. 5. 2019 (DT)

 Svatý týden: 9. 5. – 15. 5. 2019

 Ústní MZK:

 16. 5. – 20. 5. 2019 4. LAS, 4. MAS 

 20. 5. - 24. 5. 2019 4. ZLY 

 21. 5. – 23. 5. 2019 4. NA 

 21. 5. – 24. 5. 2019 4. ZA 



Společná část

 Dílčí zkoušky konané formou 
didaktického testu a ústní formou může 
žák konat, pokud úspěšně ukončil 
poslední ročník středního vzdělávání. 

 Před konáním každé ze zkoušek 
společné části maturitní zkoušky je žák 
povinen předložit zadavateli nebo 
předsedovi zkušební maturitní komise 
svůj průkaz totožnosti opatřený 
fotografií. 



Pomůcky

 Matematika: Matematické, fyzikální

a chemické tabulky pro střední školy 

(bez poznámek a dalších změn);

rýsovací potřeby

 (obyčejná tužka, guma, kružítko,

 pravítko, trojúhelník s ryskou);kalkulačka

bez grafického režimu, řešení rovnic a 

úprav algebraických výrazů



Pomůcky

 Český jazyk a literatura: při písemné

 práci lze využít Pravidla českého 

pravopisu.

 U didaktického testu nejsou povoleny

 žádné pomůcky!



Pomůcky

 Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou

 žádné pomůcky povoleny. U písemné práce

 může žák použít slovník, nesmí však 

obsahovat

 přílohy věnované písemnému projevu.

 Slovník můžete použít i při ústní zkoušce,

 a pokud to vyžaduje povaha třetí části

 pracovního listu, může škola při této dílčí

 zkoušce stanovit další povolené pomůcky.



PUP

 Žáci s přiznaným uzpůsobením 
podmínek mají, vyjma výše uvedených 
pomůcek, možnost využít tzv. 
kompenzační pomůcky, které uvede 
školské poradenské zařízení do jejich 
doporučení (podrobněji viz vyhláška

177/2009 Sb.). Doporučení odevzdat s 
přihláškou. Platnost nejdéle 2 roky.



Český jazyk a literatura

 (1) Didaktický test - 75 minut. 

 (2) Písemná práce - 110 minut. Do ZA 

zapsat č. a název zadání. Poté lze 

změnit. Výsledky do ústní.

 Cizinci (4 roky z 8 ne v ČR) čas navíc, 

překladový slovník, Slovník spisovné 

češtiny 

 (3)Ústní zkouška - nejdéle 15 minut. 

Příprava k ústní zkoušce - 20 minut. 



Cizí jazyk

 Didaktický test - 100 minut, z toho 40 

minut poslechová část testu a 60 minut 

část testu ověřující čtení a jazykové 

vědomosti a dovednosti. 

 Písemná práce - 60 minut.

 Ústní zkouška - nejdéle 15 minut. 

Příprava k ústní zkoušce - 20 minut. 



Matematika

 Didaktický test - 120 minut. 

 Cizinci (ŠZ§ 20 odst. 4 )+ 10 minut, 

překladový slovník



KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MZ 

2017 *)

1. 12. (25. 6.)
Podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období. 
/podzimním – ke všem dílčím zkouškám. (Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s 
přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení PUP. Doporučení musí obsahovat i 
uzpůsobení pro praktickou zkoušku – dohodnout s PPP)
20. 12. (7. 7.)
Ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému. Elektronicky. 
Nutná pečlivá kontrola! Podepsat převzetí a správnost údajů!!!
31. 3. (30. 6.)
Předání seznamů vybraných literárních děl řediteli školy .
2. - 13. 5. (1. – 10. 9.)
Období, kdy se mohou konat písemné zkoušky (DT+PP) společné části MZ. 
Dostanete pozvánky elektronicky.
15. 5. / 10. 9.
Termín uvolnění výsledků didaktických testů žákům o den později.

16. 5. – 29. 5.

Výsledky písemných prací SČ MZ poslední pracovní den před začátkem konání 
ústních zkoušek SČ MZ příslušné třídy. Na podzim 10 pracovních dnů od data konání 
zkoušky.
15. 6. 
Protokol SŠ MZ, podzim – do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků žáka



Podzimní termíny

 25. 6. Podání přihlášky včetně přílohy žáků s 
PUP, (ke všem dílčím částem předmětu)

 7. 7. – předání výpisu z přihlášky žákovi 
ředitelem školy, podepsat správnost (pečlivě 
zkontrolujte)

 Termíny: 1. – 20. 9., pozvánky ke společné 
části elektronicky, profilové - info na 
www.zdravkakv.cz

 Zveřejnění konkrétních termínů zkoušek SČ 
15. 8., profilových v červnu



Vysvědčení, protokoly

 Vysvědčení uvolněno do 2 dnů po odeslání 

výsledků za třídu, předání slavnostně, podzim 

do 2 dnů výsledků žáka

 Protokoly o vykonání společné části MZK do 

16. 6. , podzim do 2 dnů výsledků žáka, 

dostanou všichni kteří konali zkoušku

 Povinnost podepsat převzetí vysvědčení!!!



Hodnocení

 V každém z didaktických testů, u každé písemné práce a každé 
ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky bude stanovena 
tzv. mezní hranice úspěšnosti do 31. března. 

 Hodnocení DT do 15. 5. (10. 9.). Zašleme elektronicky.

 Hodnocení PP do začátku ústních zkoušek (do 3 dnů od 
shromáždění výsledků za třídu na podzim). Elektronicky.

 Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části 
úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž 
se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. 

 Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým 
aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek; v 
případě zkušebního předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení 
didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné práce 
a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. V případě zkušebního 
předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé 
dílčí zkoušky rovným dílem. 



Hodnocení nepovinných zkoušek

 Hodnocení nepovinných zkoušek 

převede Centrum do klasifikační 

stupnice prospěchu: 

 a) uspěl, 

 b) neuspěl. 



Omluvy, pravidla

 Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných 
důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně s 
uvedením důvodu řediteli školy do 3 dnů. Závažnost 
důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce 
nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel školy 
omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky. 
Pokud se neomluví – neprospěl.

 Při konání didaktických testů a písemných prací 
společné části maturitní zkoušky je zakázána 
vzájemná komunikace mezi žáky. Opuštění učebny z 
jiných než zdravotních důvodů se posuzuje, jako by 
žák zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů 
posoudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému 
doporučení ošetřujícího lékaře žáka. 



Pravidla

 Jestliže žák po zahájení některé zkoušky 
od jejího konání odstoupí, posuzuje se, 
jako by byl z dané zkoušky hodnocen 
stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že 
je žákovi z vážných důvodů znemožněno 
dokončit některou zkoušku nebo její 
část, může předseda zkušební maturitní 
komise povolit žákovi konání zkoušky 
nebo její části v jiném termínu téhož 
zkušebního období. 



Co když neuspěji?

 V případě, že žák povinnou zkoušku 

společné části nebo profilové části 

maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, 

může konat opravnou zkoušku, a to 

nejvýše dvakrát z každé zkoušky (do 5 

let). V případě, že žák vykonal 

neúspěšně nepovinnou zkoušku, 

opravnou zkoušku nekoná. 



Odvolání

 Podle zákona může žák podat písemnou 

žádost o přezkoumání průběhu či 

výsledku zkoušky.

 DT SČ – MŠMT, 

 PP, ÚZK SČ a profil. zkouška – KÚ KK. 

Termín do 20 dnů od konce období 

stanoveného předpisy (4.6. na MŠMT). 

Předepsané formuláře.



Do kdy musím vykonat maturitu?

 Maturitní zkoušku můžete vykonat do 5 

let po úspěšném ukončení studia.



Výsledkový portál žáka

 je zpřístupněn na adrese 

vpz.cermat.cz.

 Výsledkový portál žáka je založen na 

principu jednoznačné registrace a 

autentizace žáka, a jeho následném 

souhlasu se zasláním příslušných 

výsledkových dokumentů na e-mailovou 

adresu. Přístupný od 2. ledna. 

https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx


 K registraci na výsledkovém portálu žáka 

budou maturanti potřebovat tzv. 

Autentizační kód VPŽ, který je 

součástí výpisu přihlášky k maturitní 

zkoušce, který jim předal ředitel školy 

po přihlašování. Možnost přihlašování 

od 2. 1.



Poznámky

 DT a PP v učebně – připomínky k průběhu 

zkoušky, svědectví dalších 2 žáků v učebně.

 Přerušení zkoušky zadavatele (rušení apod.) –

čas se nastaví.

 Doručení doporučení PUP později – změna 

zdravotního stavu, rozhoduje ŘŠ

 PUP – možnost individuální přestávky bez 

navýšení času

 Možnost konání zkoušky MAT+


