
Maturitní model  

maturitní zkoušky 2017 

 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST Forma zkoušky 

2017  

2 povinné zkoušky: 

   český jazyk a literatura  

  + cizí jazyk  

       NEBO  

    matematika  

   

 komplexní zkouška 

 komplexní zkouška 

  

 didaktický test 

max. 2 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  

cizí jazyk  

matematika 

  
 

komplexní zkouška 

didaktický test  

 

Komplexní zkouška se skládá z písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou 

zkoušku. 

 
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a 

ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru 
cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo 
druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou 
podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.  

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí 

zkoušku/y, u které neuspěl.  

 

 

Rok PROFILOVÁ ČÁST Forma zkoušky 

2017 

2 - 3 povinné zkoušky: 

 - stanoví ředitel školy 

   

  

 určuje ředitel školy 

 dle RVP 

  

max. 2 nepovinné zkoušky 
- nabídku stanoví ředitel školy 

 

  

 určuje ředitel školy 

  

 

Informace k nové maturitní zkoušce na www.ststeplice.cz  a na www.novamaturita.cz  
 

 

 

Důležité informace a termíny k MZ 2017 
TERMÍNY PRO ŽÁKY 

1. prosince  2016        Podání přihlášek k MZ (žáci s PUP musí odevzdat doporučení  

                                    poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek konání MZ) 

ŽÁK POSLEDNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ JE POVINEN SE PŘIHLÁSIT   

                                     K JARNÍMU TERMÍNU MZ!  

31. března 2107          Odevzdání žákovského seznamu literárních děl 

Duben 2017              *Praktické zkoušky MZ (rozpis dle oborů - viz Termíny MZ) 

11. dubna 2017         *Písemná práce z českého jazyka a literatury 

od 2. května 2017      Didaktické testy a písemné práce z cizích jazyků (dle Jednotného  

                                   zkušebního schématu) 

http://www.ststeplice.cz/
http://www.novamaturita.cz/


 

 

 

 

25. června 2017         Podání přihlášek k MZ k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro  

                                   podzimní zkušební období) 

30. června 2017         Odevzdání žákovského seznamu literárních děl (pro podzimní zkušební 

                                   období) 

 
*Praktické zkoušky a písemnou práci z ČJL koná žák před uzavřením posledního ročníku. Pokud žák 

ročník na jaře úspěšně neukončí a bude řádně maturovat až v podzimním termínu, úspěšný výsledek 

praktické zkoušky a písemné práce z ČJL se mu započítá. 

VÝSLEDKY 

Výsledky didaktických testů obdrží škola 15. května 2017 (škola rozešle žákům emailem). 

Výsledky písemných prací obdrží škola do začátku konání ústních zkoušek příslušného žáka 

(škola rozešle emailem).   

Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ – 15. června 2017. 

Vysvědčení za třídy – bude zpřístupněno škole vždy nejpozději druhý pracovní den po 

odeslání všech výsledků ústních a profilových zkoušek školou. 

 

ZKOUŠKA MATEMATIKA+ 

Zkouška je dobrovolná, nejedná se o maturitní zkoušku, žák se nehlásí prostřednictvím školy, 

hlásí se přes www.vpz.cermat.cz v období od 2. do 15. ledna 2017. Zkouška se koná jen 

v jarním zkušebním období na vybraných spádových školách. Výsledky zkoušky budou 

zpřístupněny 22. května 2017. 

Některé fakulty vysokých škol zohlední výsledek ve svých kritériích pro přijímací řízení ke 

studiu (seznam fakult na www.novamaturita.cz ). 

 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA 

Výsledkový portál žáka – žák se může zaregistrovat na Výsledkovém portálu 

www.vpz.cermat.cz a bude dostávat výsledky rovnou na email. K registraci je třeba zadat 

autentizační kód uvedený na výpisu z přihlášky k MZ.  

 

OPAKOVÁNÍ MZ 

Pokud žák neuspěje v některé části MZ, opakuje pouze tu část, ze které neuspěl. Žák může 

vykonat maturitní zkoušku nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. 

 

NOVINKY 
- nový termín pro konání písemné práce z ČJL (11. duben 2017)  

- centrální hodnocení písemných prací z ČJL 

- počet zadání pís. práce z ČJL: 6 zadání, z nichž si žák jedno vybere, čas na výběr 20 minut 

- žádost o přezkoumání průběhu a výsledku MZ nebo rozhodnutí o vyloučení se podává na 

tiskopisech dle vzoru v příloze Vyhlášky č 177/2009 Sb. v platném znění 

 

http://www.vpz.cermat.cz/
http://www.novamaturita.cz/
http://www.vpz.cermat.cz/

