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PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 
 

aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce  
 
 
 
Vážená studentko, vážený studente,  
 
nejpozději 15. listopadu musíte podle platného zákona a maturitní vyhlášky podat řediteli Vaší 
školy přihlášku k maturitní zkoušce. Na formuláři, jehož ukázku najdete na konci tohoto letáku, tak 
kromě jiného závazně vyznačíte svoji volbu předmětů obou částí maturity a v případě povinných 
zkoušek „státní části“ maturit pak rovněž zvolenou úroveň obtížnosti zkoušky. Není to rozhodně 
nic komplikovaného. Přesto Vám doporučujeme přečíst si následující informace a doporučení, 
které s podáním přihlášky a zejména se závaznou volbou skladby Vaší maturity souvisí.  
 
Pavel Zelený, ředitel CERMAT 
 
 

 

 
POČET ZKOUŠEK A MOŽNOSTI VOLBY 
MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ 
 
Asi je úvodem zbytečné připomínat, že od roku 2011 
se maturitní zkouška skládá ze dvou samostatných 
částí. Ve společné („státní“) části musíte povinně 
složit 2 zkoušky, v profilové („školní“) další 2 nebo 3 
zkoušky podle rozhodnutí ředitele školy. Ve státní 
části si pak k povinným můžete přidat až 3 další 
nepovinné zkoušky, ve školní části pak dvě.  
 
O pravidlech volby předmětů školní (profilové) části, o 
formě profilových zkoušek a o zadání těchto zkoušek 
rozhoduje ředitel Vaší školy. My se nyní budeme 
věnovat výhradně oné státní části. 
 
První povinnou zkouškou je čeština. Zkouška sestává 
z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. U 
druhé povinné zkoušky si můžete zvolit mezi 
matematikou a cizím jazykem. Pokud budete chtít 
maturovat z cizího jazyka, má tato zkouška rovněž tři 
části. Na rozdíl od češtiny ale didaktický test obsahuje 
navíc tzv. poslechový subtest. Zvolíte-li matematiku, 
čeká Vás pouze test. 

 
V případě cizích jazyků můžete volit mezi angličtinou, 
němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou. 
Volba jazyka je na Vás, nemůžete však zvolit jazyk, 
který se ve Vaší škole nevyučuje. 
 
Jak jistě víte, u zkoušek z češtiny, matematiky a 
z cizího jazyka si musíte vybrat, jestli tu kterou 
zkoušku budete skládat v základní nebo vyšší 
obtížnosti. Volba obtížnosti je Vaší volbou bez ohledu 
na to, jaký typ školy či obor studujete. Z hlediska 
zákona je pro Vás názor Vašeho učitele, stejně jako 
kohokoli jiného, pouze doporučením. 
 
Pro nepovinné zkoušky je pro Vás připravena nabídka 
následujících předmětů: fyzika, chemie, biologie, 
dějepis, zeměpis, „občanka“ a dějiny umění. Až na 
jednu výjimku – tj. občanský a společenskovědní 
základ u těchto předmětů nemáte možnost výběru 
obtížnosti; je pouze jedna, a to vyšší. Zato můžete 
volit jakýkoli z těchto předmětů bez ohledu na to, 
jestli jste se s ním ve škole v uplynulých čtyřech letech 
vůbec potkali.  
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Nepovinnou zkoušku ale můžete skládat i z předmětů, 
které jsou určeny pro povinné zkoušky. Jen volbu 
obtížnosti musíte zvolit jinou. Pokud si pro 
nepovinnou zkoušku zvolíte češtinu či jakýkoli cizí 
jazyk, platí totéž, co u povinných zkoušek – máte před 
sebou tři dílčí zkoušky – test, písemku a ústní zkoušku. 
Všechny ostatní předměty konáte formou 
didaktického testu. 
 
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 
 
Mohu u maturity propadnout z nepovinných 
předmětů? 
Když nepovinnou zkoušku neuděláte, neopakujete ji a 
do výsledku maturity se vám nezapočte. Na to, jestli 
uděláte, nebo neuděláte maturitu, nemá výsledek 
nepovinných zkoušek vliv. 
 
Jsme jazykově zaměřená škola. Může nám náš třídní 
profesor nařídit konat nepovinnou zkoušku 
z druhého cizího jazyka? 
Nepovinná zkouška je ze své povahy nepovinná. Proto 
z ní ani Váš třídní nemůže udělat zkoušku povinnou. Je 
zcela na Vás, zda si ji v přihlášce zapíšete, či nikoli. 
 
Když neudělám nepovinnou zkoušku, bude tato 
skutečnost uvedena na maturitním vysvědčení?  
Na maturitním vysvědčení nikoli, pouze v tzv. 
protokolu o výsledcích zkoušek společné části 
maturitní zkoušky. To je druhý dokument o Vaší 
maturitní zkoušce, který dostanete po ukončení 
zkoušek. Na rozdíl od samotného vysvědčení dostane 
protokol každý, kdo se k maturitě přihlásil, bez ohledu 
na to, zda zkoušku dělal, nedělal, udělal, či neudělal. 
 
Pokud chci konat maturitu ve vyšší obtížnosti, 
znamená to, že musím konat všechny zvolené 
zkoušky ve vyšší obtížnosti? 
Obtížnost zkoušky si volíte pro každý předmět, který 
je ve společné části maturitní zkoušky nabízen ve 
variantách obtížnosti. Tedy nikoli pro celou maturitu. 
V praxi to může znamenat například to, že si zvolíte 
češtinu v základní, matematiku ve vyšší a nepovinný 
cizí jazyk v základní úrovni obtížnosti.  
 
Volba vyšší úrovně obtížnosti s sebou nese i vyšší 
riziko neúspěchu. Lze se mu nějak vyhnout? 

Pokud chcete vsadit na jistotu a zároveň si chcete 
složit zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti, máme 
následující recept: vyšší úroveň si zapište jako 
nepovinnou zkoušku. Když ji uděláte, je jedno, zda šlo 
o povinnou či nepovinnou zkoušku, když ji náhodou 
neuděláte, na výsledek maturity to nemá vliv. 
 
Mohu si tedy udělat jako povinnou zkoušku 
matematiku základní a jako nepovinnou matematiku 
vyšší? 
V roce 2011 ano. 
 
Mohu v rámci školní části maturity konat zkoušky 
z téhož předmětu, ze kterého budu konat zkoušku ve 
státní části? 
Pravidla pro výběr zkoušek státní části jsou dána a 
platí pro všechny žáky i všechny školy. Pravidla pro 
profilové zkoušky jsou dána ředitelem školy. Pokud 
pravidla stanovená ředitelem školy souběh předmětů 
školní i státní části připustí, pak můžete. 
 
Studuji gymnázium. Musím dělat státní maturitu ve 
vyšší obtížnosti? 
Nemusíte. Volba obtížnosti jednotlivých povinných 
zkoušek státní části maturity je zcela na Vás bez 
ohledu na to, jaký typ střední školy studujete. Na 
druhou stranu se od studenta gymnázia dá očekávat, 
že si alespoň jednu povinnou zkoušku ve vyšší úrovni 
obtížnosti zapíše. Obtížnost si volíte pro každý 
předmět zvlášť. Můžete tedy maturovat např. 
z češtiny základní a matematiky vyšší. 
 
Může mi náš třídní nařídit, že musím dělat maturitu 
ve vyšší obtížnosti? 
Váš třídní i ředitel školy mohou v tomto smyslu 
bezpochyby vyslovit svůj názor či svoje doporučení a 
je dobré se jím zabývat. Je však zcela na Vás, jak s jeho 
názorem naložíte. Volba obtížnosti je výlučně Vaše. 
 
Ve škole se učím angličtinu. Německy ale umím 
mnohem lépe. Mohu ve státní části maturovat 
z němčiny, i když se ji ve škole neučím? 
Ano. Ve státní části můžete zvolit jakýkoli cizí jazyk 
bez ohledu na to, zda jste se jej ve škole učil, či nikoli. 
Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk ve Vaší škole 
vyučuje. 
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Bude na vysvědčení uvedeno, že jsem zkoušku konal 
ve vyšší obtížnosti? 
Ano. Na maturitním vysvědčení i na Protokolu o 
výsledcích společné části maturitní zkoušky bude u 
každé povinné zkoušky uvedena úroveň obtížnosti.  
 
Pokud u zkoušky vyšší obtížnosti v jarním termínu 
neuspěju, je možné se pro opravnou zkoušku 
přihlásit v základní úrovni obtížnosti nebo změnit 
maturitní předmět? 
K opravné zkoušce se můžete přihlásit na jinou úroveň 
obtížnosti než na tu, z níž jste propadl(-a). Nemůžete 
však změnit zkušební předmět. Neuspěl-li jste např. 
z vyšší angličtiny, můžete opravnou zkoušku konat 
v základní angličtině. Ale nahradit při opravné zkoušce 
angličtinu třeba němčinou či matematikou nemůžete. 
Přihlášku k případným opravným či náhradním 
zkouškám v podzimním termínu dáváte řediteli školy 
do 25. června. 
 

ZÁVAZNOST VOLBY PŘEDMĚTŮ A ÚROVNĚ 
OBTÍŽNOSTI 
 
Existuje možnost, jak v průběhu školního roku 
změnit maturitní předměty či úroveň obtížnosti 
zkoušek, které jsem uvedl v přihlášce k maturitní 
zkoušce? 
Vaše volba uvedená na přihlášce, kterou podáváte 
řediteli školy do 15. listopadu, je zcela závazná. Po 
tomto datu není možné Vaše maturitní předmětové 
portfolio ani úroveň obtížnosti zkoušek měnit. 
 

VOLBA OBTÍŽNOSTI ZKOUŠEK, NEPOVINNÉ 
ZKOUŠKY A VYSOKÉ ŠKOLY 
 
Jedním z motivů, proč si budou studenti volit některé 
zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti nebo proč si zapíší 
nepovinné zkoušky, jsou vysoké školy. Velká část 
fakult totiž uvažuje o tom, že bude výsledky státní 
části používat jako jedno z kritérií v přijímacím řízení. 
Stát jim to nemůže nařídit. Je tedy na jejich 
rozhodnutí, zda tak učiní či nikoli. Jednotlivé fakulty si 
však nejprve chtějí ověřit, jestli pro ně výsledky 
zkoušek budou vhodným kritériem výběru uchazečů. 
V roce 2011 tak vezme státní maturitu v potaz jen 
minimum vysokých škol. 
 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 
 
Proč bych si měl zapsat nepovinné zkoušky nebo 
volit zkoušky ve vyšší obtížnosti, když se budu hlásit 
na vysokou školu, která výsledky státní maturity u 
přijímaček nezohlední? 
Není všem dnům konec. Lze očekávat, že od roku 
2012 bude přibývat fakult, které budou část 
přijímaček nahrazovat výsledky státní maturity. A 
zároveň není nikde řečeno, že v roce 2011 budete 
dělat poslední vysokoškolské přijímačky ve svém 
životě. Ze statistik vyplývá, že se téměř 40 % 
vysokoškolských studentů v prvních dvou letech hlásí 
znovu na nějakou další vysokou školu. 
 
Co se stane, když se budu chtít za dva nebo tři roky 
přihlásit na vysokou školu, která po mně bude chtít 
maturitu ve vyšší obtížnosti nebo nepovinné 
zkoušky, které jsem u maturity nedělal? 
Přihlásíte se ke složení tzv. jednotlivé zkoušky 
z potřebných předmětů v potřebné úrovni obtížnosti. 
Jednotlivé zkoušky jsou svým obsahem, charakterem i 
náročností shodné s maturitní zkouškou z příslušného 
předmětu. Váš výsledek z jednotlivé zkoušky bude 
tedy mít vůči vysokým školám stejnou hodnotu, jako 
by šlo o maturitní zkoušku. Rozdíl proti maturitě je 
ten, že za složení jednotlivé zkoušky musíte dle 
zákona zaplatit poplatek. 
 
Chci jít po střední škole na techniku a chtěl bych si ve 
státní části udělat nepovinnou zkoušku z fyziky. 
Jenže fyziku jsme na střední měli akorát v prvním 
ročníku. Mohu si i přesto zapsat fyziku jako 
nepovinnou zkoušku? 
Můžete. Nepovinnou zkoušku můžete skládat 
z jakéhokoli předmětu. Dokonce můžete zvolit i 
předmět, se kterým jste se v průběhu svého studia 
vůbec „nepotkal(-a)“. Můžete tedy ve státní části 
například nepovinně maturovat z dějin umění, i když 
právě studujete elektroprůmyslovku. 
Jediné omezení je nastaveno v případě, že budete 
chtít „nepovinně“ maturovat z cizího jazyka. Tam je 
drobné omezení – daný jazyk se na Vaší škole musí 
vyučovat. 
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KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY 
 
Maturitní zkouška z češtiny je zkouškou komplexní. 
Skládá se z didaktického testu, písemné práce a ústní 
zkoušky. Didaktický test má jednotné, centrálně 
stanovené zadání. V případě písemné práce máte na  
výběr z 10 centrálně stanovených témat, resp. zadání.  
 
U ústní zkoušky si losujete téma, resp. literární dílo 
z celkového počtu 20 (základní obtížnost), resp. 30 
(vyšší obtížnost) literárních děl, které jste si vybral(-a) 
z nabídky stanovené školou. Škola byla povinna 
zveřejnit nabídku literárních děl do 30. září. Pro 
základní úroveň obtížnosti má nabídka sestávat 
nejméně ze 40, pro vyšší úroveň obtížnosti pak 
nejméně ze 105 literárních děl. Student provede 
závazný výběr děl a předá jej škole do 31. března. 
 
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 
 
Musím zvolit všechny tři dílčí zkoušky z češtiny ve 
stejné úrovni obtížnosti? Není možné například 
didaktický test zvolit ve vyšší a písemku a ústní 
zkoušku v základní obtížnosti? 
U komplexních zkoušek, libo zda z češtiny či cizího 
jazyka, volíte obtížnost pro celou komplexní zkoušku. 
Zvolíte-li vyšší obtížnost, pak budete konat test, 
písemku i ústní zkoušku ve vyšší obtížnosti.  
 
Když byla zveřejněna nabídka literárních děl pro 
ústní zkoušku z češtiny, přišla paní profesorka a 
řekla, že se musíme všichni dohodnout na 
společných 30 dílech. Díky tomu musím přečíst za 
půl roku dalších 10 knížek. Já bych si totiž zvolil jinak, 
než ostatní spolužáci. 
Volba literárních děl z nabídky, kterou zveřejnila 
škola, je zcela na jednom každém studentovi. To praví 
zákon a maturitní vyhláška. Postup Vaší profesorky je 
poněkud nestandardní. Pokud však přistoupíte na 
tuto hru, budete nenačtená díla muset dočíst. Na tuto 
hru však přistupovat nemusíte. Jednoduše si z nabídky 
vyberete díla, která se hodí Vám (třeba proto, že už je 
máte všechna přečtená). Z těchto děl si pak u ústní 
zkoušky vylosujete jedno. 
 
Proč se v testu z češtiny u maturitní generálky zkouší 
látka, kterou jsme nikdy nebrali? 

Pokud se jedná o zkoušku základní obtížnosti, test 
ověřuje pouze to, co se má student střední školy 
naučit, bez ohledu na to, jaký typ školy či obor 
studuje. Obsah testu je jednoznačně dán tzv. 
katalogem požadavků, který byl zveřejněn 
ministerstvem školství před více než dvěma roky. 
Tento katalog vychází ze závazných osnov, podle 
kterých školy učí.  
 

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ 
 
Maturitní zkouška z cizího jazyka je rovněž komplexní 
zkouškou. Sestává z didaktického testu, písemné 
práce a ústní zkoušky. Na rozdíl od češtiny didaktický 
test obsahuje také tzv. poslechový subtest. 
 
Test i písemná práce mají jednotné, centrálně 
stanovené zadání. U ústní zkoušky si losujete 1 zadání 
v podobě pracovního listu, a to z celkem 25 
pracovních listů. Pracovní list obsahuje 4 části.  
 
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 
 
Ze všech testů maturitní generálky byly testy z cizích 
jazyků nejnáročnější. Způsob i forma zkoušení pro 
nás byla hodně nová, spoustu z nás zaskočil 
poslechový subtest, forma i zadání písemné práce. 
Obsah, forma a náročnost zkoušek z cizího jazyka jsou 
stanoveny několik let dopředu tzv. katalogy 
požadavků ke zkouškám společné části maturity. Najít 
je můžete třeba na www.novamaturita.cz, v papírové 
podobě jsou rovněž na každé škole, tedy i na Vaší. 
Tyto katalogy odráží pouze to, co má být obsahem 
výuky. I zde platí, podobně jako v češtině, že základní 
úroveň obtížnosti (tedy úroveň B1) by měl zvládnout 
každý maturant bez ohledu na to, jaký typ střední 
školy studuje. Toto však Vaši učitelé-jazykáři vědí, a 
není třeba mít obavy; případné nedostatky s Vámi 
určitě doženou.  
 

ÚSPĚŠNÉ SLOŽENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY A 
HODNOCENÍ VAŠEHO VÝKONU U ZKOUŠEK 
 
K tomu, abyste úspěšně složil(-a) maturitní zkoušku, 
musíte úspěšně složit obě její části, tj. společnou 
(státní) i profilovou (školní) část. To znamená, že 
musíte složit obě povinné zkoušky společné části i 
všechny povinné zkoušky profilové části maturity. 
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Zkouška z češtiny i zkouška z cizího jazyka mají tři 
části. Abyste úspěšně složil(-a) zkoušku z češtiny nebo 
z cizího jazyka, musíte úspěšně složit všechny její části 
(dílčí zkoušky), tj. úspěšně napsat test, úspěšně 
napsat písemnou práci a úspěšně složit ústní zkoušku.  
 
Zkoušky a dílčí zkoušky společné (státní) části se 
hodnotí v bodech. Abyste úspěšně složil(-a) příslušnou 
zkoušku či dílčí zkoušku, musíte dosáhnout či 
překročit tzv. mezní hranici úspěšnosti zkoušky. 
 
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY 
 
Jak a kdy se dozvíme, kolika bodů musíme 
dosáhnout v testech, abychom je udělali?  
Orientační hodnoty mezní hranice úspěšnosti 
jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v následující 
tabulce. Doporučujeme Vám, abyste tyto hodnoty 
„konfrontoval(-a)“ se zadáním testů maturitní 
generálky a zároveň s výsledky, které dostanete. 
 
Konečné a finální vyjádření mezní hranice úspěšnosti 
příslušného testu bude uvedeno na titulní straně 
testového sešitu. Tam zjistíte, kolika bodů můžete 
v testu maximálně dosáhnout, a zároveň se dozvíte, 
kolik procent z těchto bodů musíte získat, abyste test 
úspěšně složil(-a). Proto je zároveň u každé testové 
položky (úlohy) v testovém sešitu uvedeno, kolik za ni 
můžete získat bodů. Je tedy možné a zároveň účelné, 
stanovit si hned po zahájení zkoušky co možná 
nejefektivnější strategii řešení testu. 
 
Způsob hodnocení písemných prací je prý podle 
našich profesorů velmi komplikovaný a hodnotí se 
podle mnoha kritérií. Abychom se mohli na maturitu 
připravit, potřebujeme kritéria znát! 
Na rozdíl od stávající praxe jsou pro hodnocení 
písemek stanoveny jasné parametry a postupy, jak se 
má písemka hodnotit. Důvod je velmi prostý. Je třeba 
zajistit, aby byly písemky hodnoceny ve všech školách 
stejně, a všichni žáci tedy měli stejné podmínky. 
Nejméně jeden učitel z každé školy prošel na toto 
téma poměrně rozsáhlým školením a jistě nebude 
problém, aby Vám podrobnosti vysvětlil.  
 
Bude výsledek zkoušek státní části vyjádřen rovněž 
známkami? A pokud ano, za kolik bodů dostaneme 
tu kterou známku? 

Výsledek zkoušek státní části maturitní zkoušky bude 
vyjádřen jak body, tak i známkami. Převod bodů na 
známky má jednoduchý algoritmus: interval mezi 
hranicí úspěšnosti a hodnotou 100 rozdělíte na 4 
stejně velké intervaly. Ten nejvyšší bude za jedna, 
další za dvě, další za tři a poslední za čtyři. Kdo 
zůstane pod hranicí úspěšnosti, má za pět.  
 

 
Jak bude určena známka u komplexních zkoušek 
z češtiny a cizího jazyka? 
V případě komplexních zkoušek bude použit stejný 
algoritmus. Před tím však bude nutné provést vážený 
průměr výsledků jednotlivých dílčích zkoušek. U 
češtiny jsou váhy 1:1:1 u cizího jazyka 2:1:1 ve 
prospěch didaktického testu. Přitom však platí, že 
pokud alespoň u jedné dílčí zkoušky nepřekročíte 
hranici úspěšnosti, není co počítat a máte za pět. 
 

MATURITNÍ GENERÁLKA A OSTRÁ MATURITA 
 
Budou testy u ostré maturity obtížnější, než byly u 
maturitní generálky? 

ZÁKLADNÍ VYŠŠÍ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

   didaktický test 45% 45%

   písemná práce 40% 40%

   ústní zkouška 40-45% 40-45%

CIZÍ JAZYK

   didaktický test 40-45% 40-45%

   písemná práce 40% 40%

   ústní zkouška 40-45% 40-45%

MATEMATIKA (pouze didaktický test) 33% 33%

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 33% 33%

FYZIKA X 33%

CHEMIE X 33%

BIOLOGIE X 33%

ZEMĚPIS X 33%

DĚJEPIS X 33%

DĚJINY UMĚNÍ X 33%

ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI 

ZKOUŠKYPŘEDMĚT (dílčí zkouška)

ORIENTAČNÍ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK 

SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2011

(V % Z MAXIMÁLNÍHO POČTU BODŮ)

Mezní hranice úspěšnosti je nejnižší počet bodů, které musí žák dosáhnout, 

aby danou zkoušku vykonal úspěšně

PŘEDMĚTY POUZE PRO NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

PŘEDMĚTY PRO POVINNÉ I NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
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V žádném případě. Testy i písemky, s kterými jste se 
potkali u generálky, jsou maturitními testy. Ověřovaly 
učivo všech ročníků. Proto také obsahovaly úlohy z 
učiva, které jste možná ještě nebrali. Ani náročnost 
testů se v žádném případě zvyšovat nebude. 
 
Na testech u maturitní generálky nebyla uvedena 
hranice úspěšnosti. Proč? Jak se dozvíme, zda 
bychom zkoušky udělali, nebo ne? 
Máte pravdu, že v testových sešitech nebyla uvedena 
hranice úspěšnosti. Důvod je prostý. Podmínky v říjnu 
a na konci posledního ročníku se velmi liší. Nemáte 
probranou všechnu látku, Vaše motivace dosáhnout 
co nejlepšího výsledku byla proti ostré maturitě 
pravděpodobně menší a navíc nemáte za sebou 
intenzivní předmaturitní přípravu. Stanovit za této 
situace hranici úspěšnosti nemá valný smysl. 
Nicméně v tabulce na předchozí straně máte 
orientační hodnoty mezní hranice úspěšnosti pro 
ostrou maturitu. S ní můžete porovnat své výsledky 
z generálky a uvidíte, na co lze dosáhnout a co je 
proto asi nutné udělat. 
 
V maturitní generálce však nebyly nepovinné 
předměty. Budeme mít možnost si zkusit před 
maturitou nanečisto i nepovinné předměty? 
Počátkem ledna uvolníme pro všechny školy cvičné 
maturitní testy z nepovinných předmětů. Testy budou 
Vaši učitelé moci využít v průběhu ledna k tomu, 
abyste se s nimi seznámili a vyzkoušeli si některé 
nepovinné předměty nanečisto. Ředitele škol budeme 
v tomto smyslu v brzké době informovat.   

 
JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A JAK NA 
FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY  
 
1. Ředitel školy nebo Váš třídní Vám předá formulář 

přihlášky k maturitní zkoušce (viz poslední 
strana). Formulář již bude „předvyplněn“ údaji o 
Vaší škole a osobě (jméno, RČ, třída apod.)  
 

2. Do tohoto formuláře zakřížkujete na první straně:  
a) volbu povinných předmětů společné části 

v příslušné, Vámi zvolené obtížnosti zkoušky; 
povinná je čeština a pro druhou povinnou 
zkoušku zvolíte buď matematiku, nebo 
některý z 5 cizích jazyků;  

b) případnou volbu až 3 nepovinných předmětů 
společné části; pro nepovinnou zkoušku 
nemůžete volit stejný předmět ve stejné 
obtížnosti jako pro povinnou zkoušku; 

c) v případě, že jste studentem školy s polským 
vyučovacím jazykem a chcete zadání zkoušky 
v polštině, vyznačíte to u příslušného 
předmětu křížkem ve sloupci „JNM“. 
 

3. Do formuláře na jeho druhé straně:  
a) provedete volbu předmětů povinných 

profilových zkoušek s uvedením jedné či více 
jejich forem; pravidla pro volbu předmětů, 
počet povinných zkoušek a jejich formy 
(ústní, písemná práce, maturitní práce 
s obhajobou, praktická zkouška a jejich 
kombinace) stanovuje ředitel školy.  Druhou 
stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit 
v souladu s rozhodnutím ředitele Vaší školy; 

b) stejně tak je tomu i při výběru nepovinných 
profilových zkoušek a jejich forem.  

c) pokud jste cizincem a žádáte o uzpůsobení 
zkoušky z českého jazyka, zaškrtnete 
příslušnou kolonku. Nejprve je však třeba se 
informovat, zda se na Vás možnost 
uzpůsobení vztahuje. 

d) pokud žádáte v souladu s maturitní vyhláškou 
o uzpůsobení podmínek konání zkoušek 
společné části kvůli zdravotnímu hendikepu, 
zaškrtnete příslušnou kolonku. 
 

4. Vyplněný formulář opatříte datem a svým 
podpisem a do 15. 11. podáte škole dle dispozic 
Vašeho třídního či ředitele.  
 

5. Ředitel školy poté zajistí registraci údajů z Vaší 
přihlášky v centrálním registru přihlášek.  

 
6. V průběhu druhé poloviny listopadu pak 

dostanete od Vašeho třídního profesora či od 
ředitele školy výpis z registru přihlášek. Ověřte, 
zda jsou všechny údaje v registru správné a 
v souladu s Vaší přihláškou. Je-li tomu tak, výpis 
potvrďte svým podpisem. V případě, že se údaje 
neshodují nebo jsou nesprávné (je tam např. 
překlep ve Vašem jméně apod.), sdělte to 
Vašemu třídnímu profesorovi či řediteli 
způsobem, který Vám stanoví.  
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