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Níže  popsané  změny  vycházejí  z probíhající  novelizace  školského  zákona  a  z novely  „maturitní“  
vyhlášky č. 177/2009 Sb., která vyšla  dne 26. září  ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2011 Sb.  Změny 
nabývají účinnosti dne 30. září t. r.   

 Model maturitní zkoušky zůstane v roce 2012 stejný jako letos.  Maturitní zkoušky ve školním roce 
2011/2012 proběhnou ve stejném modelu jako v letošním roce. Poslaneckou sněmovnou  schválený  návrh  
novely  školského  zákona  prodlužuje  tzv.  náběhový  model  maturitní  zkoušky  se dvěma povinnými 
zkouškami společné části o jeden rok. Tři povinné zkoušky a povinná zkouška z cizího jazyka ve společné 
části MZ jsou tedy tímto odloženy až na rok 2013.  

Návrh novely byl schválen Poslaneckou sněmovnou počátkem září, nyní je postoupen Senátu. Novela 
vstoupí v platnost s vysokou pravděpodobností v průběhu listopadu.    

 Změna pořadí zkoušek a změna termínů jejich konání  

Novelou „maturitní“ vyhlášky se mění pořadí konání maturitních zkoušek:  

Nejprve  proběhnou  písemné  zkoušky  (didaktické  testy  a  písemné  práce) společné části (v období 2.–
15. května), po  kterých  budou  následovat  necelé  4  týdny  pro  konání  ústních  zkoušek  společné  části  
a  profilových  zkoušek (od 16. května do 10. června). 

 Více na: http://www.novamaturita.cz/zverejneni-novely-maturitni-vyhlasky-a-maturitniho-kalendare-
2012-1404035435.html 

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u 
maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. 

 

 podání přihlášek do 15. prosince příslušného roku  (dočasná změna platí pouze pro školní 
rok 2011/2012) 

 K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazení mezi žáky 
s PUP) je třeba předložit spolu s přihláškou originál odborného posudku vypracovaného 
příslušným školským poradenským zařízením. 

 Do 30. září bude žákům zpřístupněn seznam literárních děl – zveřejněno na:  
http://www.hnn.cz/_shared_CZ/pdf-mz2012-cj-z.pdf 

 Žáci předají do 31. března příslušného roku seznam vybraných literárních děl  

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2 povinné zkoušky: 
1. český jazyk a literatura  
2. cizí jazyk nebo matematika 

2–3 povinné zkoušky 
- stanoví ředitel školy  

max. 3 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  
český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a 
společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny 
umění  

max. 2 nepovinné 
zkoušky 
- nabídku stanoví ředitel 
školy  



 Tématické okruhy pro zkušební úlohy z cizího jazyka budou žákům zpřístupněny do 
31. října (rovněž již zveřejněno na webu školy) 

 Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli 
školy. Ten závažnost důvodů posoudí. Bude-li omluva uznána určí náhradní termín.  

 Žák obdrží maturitní vysvědčení třetí pracovní den po zpřístupnění dokumentů Centrem. 
 
Odpovědi na časté dotazy: 

 Maturitní zkoušku vykoná žák úspěšně, když uspěje ve všech povinných zkouškách. V případě 
neúspěchu má právo konat dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl.  

 Neuspěje-li žák u jedné či více povinných zkoušek v řádném termínu, má možnost konat až 
dvě opravné zkoušky.  

 Opravnou zkoušku koná jen z těch předmětů, v nichž neuspěl.  

 V případě komplexní zkoušky (český a cizí jazyk) koná pouze dílčí zkoušku (písemná 
práce, didaktický test, ústní zkouška), ze které neuspěl. 

 Opravné zkoušky je možno konat v následujících pěti letech po ukončení studia.  

 Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají (nepočítají se do hodnocení). 

 Pro opravnou zkoušku je možno volit jinou úroveň obtížnosti 

 V podzimním období se zkoušky společné části se konají na vybraných školách s výjimkou 
ústní části a profilových zkoušek (konají na škole, kde žák studoval)  

 Žák obdrží maturitní vysvědčení třetí pracovní den po zpřístupnění dokumentů Centrem. 
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Důležité odkazy: 
 
1. Školský zákon a vyhláška 
 

http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html 
 
2. Studentský průvodce přihlašováním k MZ (včas naleznete na) 
 

http://www.novamaturita.cz/ 
 

3. Otázky a odpovědi k maturitní zkoušce (včas naleznete na) 
 

http://www.novamaturita.cz/ 
 


