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V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, byla ředitelem školy stanovena 

pro školní rok 2020/2021 maturitní zkouška pro obor: 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 

 

Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní 

zkoušce. 

Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá z části společné (státní) a profilové 

(školní). Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit všechny zkoušky v obou 

těchto částech. 

 

I. Model maturitní zkoušky pro rok 2021: 

Model maturitní zkoušky vychází z platné legislativy (Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších novel a Vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách s maturitní zkouškou). 

1. Společná část 

✓ český jazyk a literatura - didaktický test 

✓ cizí jazyk nebo matematika – didaktický test 

 

2. Profilová část  

✓ český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška 

✓ cizí jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve 

společné části) 

✓ sociální činnost – ústní zkouška 

✓ psychologie – ústní zkouška 

✓ pečovatelství – kombinovaná zkouška 

 

II. Další podmínky konání maturitní zkoušky 
- maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení 

posledního ročníku vzdělávání ve střední škole 

- žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky 

- v případě, že žák povinnou zkoušku společné nebo profilové části maturitní 

zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát 
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z každé zkoušky, nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku 

vzdávání ve střední škole 

- opravná zkouška z předmětů, které se konají formou komplexní zkoušky, se koná 

pouze z dílčí zkoušky/zkoušek, ve kterých žák neuspěl 

- pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději 

do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat 

náhradní zkoušku 

- jestli se žák ke zkoušce bez žádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána 

nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal 

neúspěšně 

- žák přestává být žákem školy dnem následujícím pod dni, kdy úspěšně vykonal 

maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky 

v řádném termínu, přestává být dle školského zákona žákem školy 30. června 

roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit 

 

III. Přihláška k maturitní zkoušce 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději: 

a) pro jarní zkušební období do 1. 12. 2020 

b) pro podzimní zkušební období do 25. 6. 2021 

 

IV. Termíny maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 

(společná i profilová část) 
 

a) jarní zkušební období 

- kombinovaná zkouška:   14. – 15. 4. 2021 

- testy a písemné práce společné části: 3. 5. – 7. 5. 2021 

- studijní volno týden v termínu  10. 5. – 4. 6. 2021 

- ústní zkoušky společné i profilové části: 17. 5. – 10. 6. 2021 

 

Časový rozvrh konání Jednotného zkušebního schématu společné části maturitní zkoušky 

(didaktických testů a písemných prací) určí ministerstvo do 15. 1. 2021 školního roku, v němž 

se maturitní zkouška koná. 

 

b) podzimní zkušební období 

- kombinovaná zkouška:   1. – 20. 9. 2021 

- testy a písemné práce společné části: 1. 9. – 10. 9. 2021 

- ústní zkoušky společné i profilové části: 1. – 20. 9. 2021 
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Časový rozvrh konání Jednotného zkušebního schématu společné části maturitní zkoušky 

určí ministerstvo nejpozději do 13. 8. 2021 před konáním maturitní zkoušky.  

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a 

nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději do 25. 8. 2021. 

 

V. Hodnocení profilové části maturitní zkoušky 
Profilová část maturitní zkoušky  se na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole prof. V. 

Vejdovského Olomouc – Hejčín skládá z následujících povinných zkoušek: 

 

a) písemná práce a ústní zkouška z Českého jazyka a literatury 

b) písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve 

společné části) 

c) ústní zkouška z oblasti sociální činnost – zahrnuje učivo z předmětů Sociální politika, 

Sociální činnost, Právo 

d) ústní zkouška z předmětu Psychologie – zahrnuje učivo z předmětů Psychologie a 

Pedagogika 

e) kombinovaná zkouška z předmětu Pečovatelství  

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá dle § 24 vyhl. 177/2009 sb. o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 

v platném znění. 

 

5.1 Povolené pomůcky 

 

Český jazyk a literatura: 

- písemná práce – povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu 

- didaktický test – nejsou povoleny žádné pomůcky 

- ústní zkouška – povolenou pomůckou jsou pracovní listy 

 

Cizí jazyk: 

- písemná práce – povolenou pomůckou jsou slovníky, které neobsahují přílohu 

věnovanou písemnému projevu 

- didaktický test – nejsou povoleny žádné pomůcky 

- ústní zkouška – povolenou pomůckou jsou pracovní listy, mapy anglicky mluvících 

zemí, anglicko-český a česko-anglický slovník 

 

Matematika: 

- didaktický test – povolenou pomůckou jsou matematické, fyzikální a chemické 

tabulky pro střední školy, kalkulátor bez grafického režimu, rýsovací potřeby 
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5.2 Maturitní komise 

Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy maturitní komise jsou:  

✓ předseda 

✓ místopředseda, 

✓ třídní učitel. 

 

Dalšími členy jsou: 

✓ zkoušející, který je učitelem zkušebního předmětu 

✓ přísedící. 

Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Mgr. Dan Blaha v. r. 

ředitel školy 

V Olomouci 29. 9. 2020 
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