Maturitní zkoušky v roce 2021
Obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021se skládá ze dvou částí:
a/ společné (tzv. státní)
b/ profilové (tzv. školní).
Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
Maturitní zkouška vychází z platné legislativy:
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní
zkouška
SPOLEČNÁ
ČÁST

POVINNÉ ZKOUŠKY
český jazyk a literatura
cizí jazyk, nebo
matematika

český jazyk a literatura
cizí jazyk, pokud si žák
tento cizí jazyk zvolil ve
PROFILOVÁ společné části
ČÁST
dějiny výtvarné kultury
praktická zkouška
1 další profilová zkouška

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE
ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY)
cizí jazyk
matematika
matematika rozšiřující
profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem
školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako
nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka
nepovinnou zkoušku i v profilové části)

Termíny pro podání přihlášky
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:



1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
25. června 2021 pro podzimní zkušební období

Společná část
Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka
nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu
a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci
tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku. Hodnocení zkoušek společné části,
tedy didaktických testů z českého jazyka a literatury i z cizích jazyků provádějí externí hodnotitelé
jmenovaní Cermatem.
Didaktické testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro
všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách
v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil
jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu
matematika rozšiřující, pro který bude katalog požadavků vydán na podzim 2020, jsou zkoušky
koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků.
Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou
hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného
oboru vzdělání, tj. anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána
omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé
zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.
Popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v odkazu CERMATu Zkoušky
společné části.
Kritéria hodnocení
Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zveřejní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2021.

Profilová část
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části
zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, z dějin výtvarné kultury, praktické zkoušky
a z další 1 povinné zkoušky z této nabídky: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk,
španělský jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, výpočetní technika, digitální fotografie,
video, tvorba a správa webových stránek, multimediální tvorba, grafický design, 3D modelování
a CAD. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.
Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému
se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové
části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího
jazyka) dvakrát. Zkoušky z ostatních předmětů se konají formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí.
Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem
V profilové části maturitní zkoušky lze zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem
dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo vyšší z anglického jazyka a B1 nebo
úrovni vyšší z německého, francouzského či španělského jazyka podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Pokud si žák tento jazyk zvolil i v části společné, koná zkoušku
pouze formou DT. K žádosti o uznání zkoušky se přikládá úředně ověřená kopie certifikátu.

Seznam uznávaných certifikátů je uveden v tomto odkaze: Informace o standardizovaných jazykových
zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021
Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o
nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2021.

Termíny písemných prací ve školním roce 2020/21 jsou pro zkušební předmět:
český jazyk a literatura 9. dubna 2021,
pro anglický jazyk 14. dubna 2021,
pro ostatní cizí jazyky 15. dubna 2021
Praktická zkouška 7. a 8. dubna 2021.

Stanovení podmínek konání maturitní zkoušky ve školním
roce 2020/2021
Profilová část MZ jednotlivého žáka v roce 2021 se skládá z 4 – 5 povinných zkoušek:
a) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (zadává a hodnotí škola)
Písemná práce:
Délka konání písemné práce – 110 min. (včetně zadání)
Pět různých zadání pro písemnou práci, žák si vybírá jedno zadání
Rozsah textu – minimálně 250 slov
Pomůcky pro písemnou práci – Pravidla českého pravopisu
Způsob záznamu písemné práce u intaktních žáků – psaní rukou na záznamový arch
Ústní zkouška:
Uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo
úryvky konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a
dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Z maturitního seznamu literárních děl si žák volí 20 děl dle kritérií pro sestavení žákovského
seznamu. Žák si losuje jedno konkrétní dílo ze svého seznamu, tj. pracovní list.
Délka přípravy – 20 minut
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.
b) Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (zadává a hodnotí škola)
Písemná práce:
Délka konání písemné práce – 90 min. (včetně zadání)
Tři zadání pro písemnou práci, žák si vybírá jedno zadání
Rozsah textu – minimálně 200 slov
Pomůcky pro písemnou práci – překladový slovník
Způsob záznamu písemné práce u intaktních žáků – psaní rukou na záznamový arch.
Ústní zkouška:
Uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.
Žák si losuje jedno z 20 témat, tj. pracovní list se zadáním tématu.
Délka přípravy – 20 minut
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce
40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
c) Praktická zkouška – audiovizuální prezentace (zadává a hodnotí škola)
Praktická zkouška se koná formou audiovizuální prezentace na zadané téma a musí obsahovat
audiovizuální soubor, prezentovatelný před maturitní komisí spolu s obhajobou díla. Rovněž je
možné vytvořit reálné dílo, které bude u té příležitosti vystaveno ve vlastní instalaci. Jedná se
o zkoušku, která ověřuje znalosti a dovednosti získané při studiu odborných předmětů Grafický
design, Digitální fotografie, Multimediální tvorba, 3D modelování a CAD, Video, Tvorba a správa
webových stránek.
Žák si zvolí jedno téma z výše uvedených šesti odborných předmětů. Téma obsahuje samostatnou
specifikaci zadanou garantem, pedagogem školy.
Hodnocení práce – maturitní komise hodnotí zejména: charakter a zpracování tématu, úplnost
a správnost díla, dodržení zásad pro tvorbu a úpravu práce. Max. počet bodů je 100.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky
Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích
potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.
Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní
zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek
odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Další
informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky jsou uvedeny v maturitní vyhlášce.

