
ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou ve formě odpovídající platné legislativě. Certifikátem je 

vysvědčení o maturitní zkoušce. Forma maturitní zkoušky se nově řídí zákonem č. 284/2020 Sb., a 

novelizovanou vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Školský zákon stanoví dvě základní části: 

 

Společná část – zadávaná a řízená centrálně MŠMT ČR obsahuje pouze didaktické testy z českého jazyka a 

literatury a podle volby žáka buď z cizího jazyka (škola nabízí anglický nebo ruský jazyk) nebo 

matematiky. 

 

Profilová část  - její náplň a forma je v kompetenci ředitele školy. Obsahuje písemnou a ústní zkoušku 

z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho žák vybral), praktickou zkoušku ze speciální 

tělesné výchovy a ústní zkoušku z práva a kriminalistiky a bezpečnostní přípravy (komplexní zkouška). 

 

Český jazyk a literatura: písemná práce v délce trvání 110 minut v rozsahu minimálně 250 slov 

                                           ústní zkouška - žák si vybírá ze školního seznamu 20 literárních děl na základě    

                                                                      zadaných kritérií (seznam odevzdá do 31. 3., resp. 30. 6.) 

 žák si losuje jedno dílo ze seznamu (pracovní list) 

 příprava zkoušky trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut  

 

Cizí jazyk (anglický nebo ruský jazyk): písemná práce v délce trvání 110 minut v min rozsahu 200 slov 

ústní zkouška - se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího zadání k jednomu konkrétnímu tématu 

 žák si losuje jedno ze zadaných témat (pracovní list) 

 příprava zkoušky trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut  

 

Speciální tělesná výchova: praktická zkouška probíhá v tělocvičně na tatami  

 žák si losuje jedno ze zadaných témat  

 příprava zkoušky trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut  

 

Právo: ústní zkouška zahrnuje učivo předmětu právo  

 žák si losuje jedno ze zadaných témat  

 příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut  

 

Kriminalistika a bezpečnostní příprava: ústní zkouška zahrnuje učivo obou předmětů  

 žák si losuje jedno ze zadaných témat 

 příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut  

 

Žáci mají rovněž možnost zvolit si až dvě dobrovolné zkoušky dle aktuální nabídky. 

 ZPŮSOB HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Žák je hodnocen stupněm prospěchu:  

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

Pokud se zkouška skládá z více částí a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, je hodnocen známkou 

nedostatečnou. 


