
Organizace maturitní zkoušky 
Maturitní zkouška Povinné předměty  

Společná 
část 

Český jazyk a 
literatura 

Didaktický test – délka konání 75* minut, žáci budou slovně hodnoceni pouze „uspěl/neuspěl“. 

Anglický jazyk 
nebo Matematika 

Didaktický test – délka konání předmětu anglický jazyk je 100* minut a předmětu matematika 120* minut, žáci budou 
slovně hodnoceni pouze „uspěl/neuspěl“. 

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy 
není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 

Profilová 
část 

Český jazyk a 
literatura 

Písemná práce* – minimální rozsah 250 slov souvislého textu, délka konání je 110 minut, výběr z pěti variant zadání. 
Ústní zkouška* – z maturitního seznamu literárních děl žák vybírá pouze 20 literárních děl v souladu se stanovenými 
kritérii. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému 
literárnímu dílu. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího výňatek 
nebo výňatky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 
vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Anglický jazyk, 
pokud si žák tento 
předmět zvolil ve 
společné části 

Písemná práce* – dva souvislé texty různých žánrů v rozsahu 130–150 slov a 70–90 slov, délka konání je 60 minut. 
Ústní zkouška* – bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce losuje žák 1 z 20 pracovních listů. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné pracovní listy. Ústní 
zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího konverzační otázky, ilustrační 
obrázky k popisování a porovnání. 

Protetická 
technologie 

Ústní zkouška – bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce losuje žák 1 z 20 maturitních okruhů. Příprava 
k ústní zkoušce trvá 20* minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné maturitní 
okruhy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou ověření všech znalostí a schopností v odborné oblasti včetně odpovídání na 
otázky. 

Stomatologická 
protetika 

Ústní zkouška – bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce losuje žák 1 z 20 maturitních okruhů. Příprava 
k ústní zkoušce trvá 20* minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné maturitní 
okruhy. Ústní zkouška se uskutečňuje formou ověření všech znalostí a schopností v odborné oblasti včetně odpovídání na 
otázky. 

Zhotovování 
stomatologických 
protéz 

Praktická zkouška – bezprostředně před zahájením přípravy k praktické zkoušce losuje žák 1 z 20 praktických maturitních 
otázek. Praktická zkouška trvá 4 pracovní dny. Na začátku zkoušky žák obdrží maturitní protokol, musí bez pomoci 
pracovního sešitu vyplnit všechny informace včetně pracovního postupu výroby za 120* minut a během praktické zkoušky 
musí následně vyrobit konkrétní stomatologickou náhradu. Poslední den proběhne vyhodnocení výrobků a řízený rozhovor 
o znalostech, schopnostech a dovednostech v odborné oblasti. 

 
* Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, 
obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení do českého 
znakového jazyka a speciálně pedagogickou nebo technickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením ze ŠPZ. 
 
V Praze 30. 9. 2021                           Mgr. Věra Pavličková v. r.  

                ředitelka školy 

http://www.vymolova.cz/uploads/SS/MATURITA/MATURITA_SEZNAM_LITER%C3%81RN%C3%8DCH_D%C4%9AL_k_maturit%C4%9B_2020-2021.pdf

