Manažerská akademie, soukromá střední škola
Tovární 66, 266 01 Beroun
Zastoupená Miluší Lidinskou, ředitelkou
čj. MA 010/2020
V Berouně dne 23. října 2020

Profilová část maturitní zkoušky 2020/2021 a novinky
Pokyn ředitelky školy pro studenty 4. A, 4. B podle § 79 odst. 3) z. č. 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších novel pro jarní i podzimní termín profilové maturitní zkoušky
v roce 2021 (poslední novely mají číslo 284/2020 Sb. a 349/2020 Sb. – zavádí povinné
distanční vzdělávání). Pokyn ředitele vychází z novely vyhlášky o ukončování studia č.
405/2020 (jde o novelu vyhl. 177/2009 Sb.).
1) Profilová část maturitní zkoušky se bude konat na základě ustanovení § 79 z.č.561/2004
Sb., ve znění dalších novel a podle vyhlášky MŠMT ČR (uvedených výše).
2) Žák koná v profilové části z ČJL a CJ, pokud si CJ žák zvolil ve společné části, zkoušky
formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí podle odst.5
§79 z.č. 561/2004 Sb. podle novely 284/2020 Sb.).
3) Dále koná v profilové (školní) části maturitní zkoušky dvě povinné zkoušky, a to zkoušku
a) z předmětu právo ve formě praktické zkoušky.
Profilová zkouška z předmětu právo má tři části (1. vypracování 3 písemných referátů na vylosované
téma, každý v rozsahu min. 250 slov, 2. řešení 14 právních problémů s využit m internetových zdrojů
nebo ASPI, 3. řešení 4 praktických otázek pomocí dostupných aplikací a serverů).
Zkouška trvá 240 minut, z toho 1. část trvá 70 minut, po přestávce zkouška pokračuje 2. a 3. částí, na
zpracování obou částí má žák časový limit 170 minut.

b) zkoušku z veřejné správy formou písemné zkoušky.
Pro profilovou zkoušku z veřejné správy zadá ředitelka jedno zadání.
Doba trvání zkoušky činí 240 minut.

4) Dále může žák konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z uvedené nabídky:
anglický jazyk, německý jazyk (cizí jazyk lze zvolit pouze v případě, že si stejný jazyk
nezvolil ve společné části), matematika, občanský a společenskovědní základ a výpočetní
technika.
Nejvýše dvě nepovinné zkoušky z nabídky si žák může zvolit tak, aby se neshodovaly se
zkouškami povinnými. Jako další nepovinnou zkoušku si žák dále může zvolit předmět
matematika rozšiřující (podle § 78a, odst. 1 zákona 284/2020 Sb.).
Žák koná nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky podle §79 odst. 4) b) z. č.
561/2004 Sb. formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Ředitelka pro každou nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky stanoví 20 témat
platných pro jarní i podzimní zkušební období (podle § 16, odst. 1).
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a ústní zkouška trvá také 15 minut.

5) Termíny společné a profilové části maturitní zkoušky:
Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy je podle §4 odst. 1) písm. a)
vyhl. MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb. nejpozději v úterý 1. prosince 2020.
PP (písemné práce) se konají:
6. dubna 2021
český jazyka a literatura
9. dubna 2021
cizí jazyky
Profilová písemná zkouška z předmětu veřejná správa:
7. dubna
Profilová praktická zkouška z předmětu právo:
12. a 13. dubna
DT (didaktické testy) - podle sdělení MŠMT ČR č.j.:MSMT-32919/2020-1 v souladu s §2
odst.3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s novelou 405/2020 Sb.:
v jarním zkušebním období ve školním roce 2020/2021 se budou konat od pondělí 3. května
do pátku 7. května 2021
ÚZ (ústní zkoušky) profilové části se z rozhodnutí ředitelky budou konat od pondělí 17. do
čtvrtka 20. května 2021.
6) Další informace
Dne 13. října 2020 byla publikována ve sbírce zákonů novela č. 405/2020 vyhl. 177/2009, o
bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou.
Tato novela upřesňuje konání maturitní zkoušky. Některá ustanovení vyhlášky jsou svěřena
k rozhodnutí řediteli školy.
Český jazyk a literatura
a/ podle §14a - PP z českého jazyka a literatury má minimální rozsah 250 slov, maximální
rozsah 350 slov, trvá 120 minut, a to vč. času na volbu zadání
b/ podle §14a odst. 2) ředitelka školy stanoví 4 zadání písemné práce z českého jazyka a
literatury
c/ podle § 14b odst. 1) pro ústní zkoušku z ČJL stanovila ředitelka seznam 117 literárních děl
a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních k ústní zkoušce 2020/ 2021:
Světová a česká literatura do konce 18. století
Světová a česká literatura 19. století
Světová literatura 20. a 21. století
Česká literatura 20. a 21. století

minimálně 2 literární díla
minimálně 3 literární díla
minimálně 4 literární díla
minimálně 5 literárních děl

Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie,
drama.
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.
Podle § 14b odst. 2) žák vybírá 20 literárních děl ze školního seznamu, které odevzdá
ředitelce školy nejpozději do 30. března 2021.
d/ podle § 14b odst. 4) – příprava k ústní zkoušce z ČJL trvá 15 minut a ústní zkouška trvá
také 15 minut
Cizí jazyk
a/ podle § 14c odst. 1) – PP z cizího jazyka se rozumí vytvoření 2 textů, kratšího v rozsahu 50
- 70 slov, delšího v rozsahu 150-170 slov, celkem tedy v rozsahu minimálně 200 slov,
maximální rozsah 240 slov.
PP trvá 75 minut vč. času na volbu zadání.
b/ podle § 14c odst. 2) – pro PP z cizího jazyka ředitelka školy stanoví 4 zadání pro kratší a 4
zadání pro delší text
c/ podle § 14d odst 1) - pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovila ředitelka 20 témat
d/ podle § 14d odst 2) – k ústní zkoušce z CJ se využívá pracovní list obsahující 5 zadání ke
konkrétnímu tématu, a to: 1. konverzační otázky, popis a porovnání obrázků, 3. samotný ústní
projev, 4. dialog, 5. gramatická kompetence a odborná terminologie
e/ podle § 14d odst. 3) – příprava k ústní zkoušce z CJ trvá 15 minut a ústní zkouška trvá také
15 minut
7) Hodnocení zkoušek společné části MZK řeší §22 vyhlášky 177/2009 Sb, ve znění novely
405/2020 Sb. Nově se stanovuje, že Cermat uvede hranici úspěšnosti didaktických testů
na testových sešitech didaktických testů.
Didaktické testy se nově hodnotí slovně „uspěl“ nebo „neuspěl“ a procentuálním vyjádřením
úspěšnosti.
8) Hodnocení profilové části MZK z ČJL a CJ je popsáno v § 24 vyhlášky 177/2009 Sb, ve
znění novely 405/2020 Sb.
Každá část z těchto profilových zkoušek je hodnocena zvlášť (PP a ÚZ). Podle §24 odst. 2)
tvoří pro zkoušku z ČJL a cizího jazyka PP 40 % a ÚZ 60 % celkového hodnocení předmětu.
9) Podle § 19 vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění novely 405/2020 Sb. stanoví ředitel školy
způsob záznamu vytvářeného textu 2 měsíce před konáním příslušné písemné zkoušky, tj.
nejpozději do 29. ledna 2021 (pro jarní zkušební období).

Miluše Lidinská, ředitelka školy

