
MATURITA 2016 

CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání  
 
PUP – přiznané uzpůsobení podmínek: 
K přihlášce přiloží žák odborný posudek školského poradenského zařízení. 
 
Maturitní zkouška 2016: 
 

Společná část: 
Povinné zkoušky: 

 Český jazyk a literatura (DT- didaktický test, PP-písemná práce, ÚZ-ústní zkoušení) 

 Cizí jazyk (DT, PP, ÚZ) nebo Matematika (DT)  
 
Nepovinné zkoušky: 

 Cizí jazyk 

 Matematika 
Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky 
 
Cizí jazyky (pro povinnou i nepovinnou zkoušku: 
AJ, NJ, ŠJ, FJ 
 

Profilová část: 
ÚZ 

 2 povinné zkoušky 

 Možnost konat až 2 nepovinné zkoušky 
 
Nabídky povinných i nepovinných zkoušek: 

 Základy společenských věd  

 Český jazyk a literatura 

 Dějepis  

 Zeměpis  

 Matematika  

 Fyzika  

 Chemie  

 Biologie  

 IVT  

 Latina  

 Cizí jazyk: anglický, německý, španělský a francouzský 

 Matematika + (pouze nepovinně) 

Omezení a podmínky profilových zkoušek: 

 Žák musí maturitní zkoušku (státní i profilovou) nejméně ze tří různých povinných 
předmětů 

 Pokud si žák zvolí v profilové části cizí jazyk, musí to být  jiný cizí jazyk, než který si 
zvolil ve společné části. 

 Žáci, kteří si u společné části MZ nevybrali povinný cizí jazyk, si ho musí povinně 
vybrat v povinných předmětech profilové části. 

Podmínky pro stanovení žákova seznamu literárních děl 



 
 Každý žák připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam literárních 

děl, který odevzdá řediteli školy; vlastní žákův seznam literárních děl určí seznam zadání, z 
něhož si příslušný žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky.  
  

MINIMÁLNÍ POČET DĚL V ŽÁKOVĚ SEZNAMU  
 

CELKOVÝ POČET LITERÁRNÍCH DĚL   20  

Světová a česká literatura do konce 18. stol. 2 

Světová a česká literatura do konce 19. stol. 3 

Světová literatura 20. a 21. stol. 4 

Česká literatura 20. a 21. stol. 5 

 Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, 
drama.  

 Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.  

 do 30. září 2015 – zveřejnění kánonu (ředitel školy) 
 
!!! Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u 
zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsažených ve školním seznamu literárních 
děl. (Vyhláška 177/2009 Sb. § 6 odst. 3) !!! 
 
 

Důležité termíny: 
1. 12. 2015 -  Přihláška k maturitě (jarní) (odevzdat posudek PUP) 
25. 6. 2016 – Přihláška k maturitě (podzimní) 
31. 3. 2016 – seznam četby (jarní) 
30. 6. 2016 – seznam četby (podzimní) 
 
30. 9. 2015 – na adresu jinoch@gfp.cz – mail, telefonní číslo 
 

 
www.novamaturita.cz 
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