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Obecné informace

u Škola nabízí žákům a rodičům možnost osobních 
konzultací se sociální pracovnicí paní Crewdson

u Pro hodnocení platí pouze 15ti bodový 
systém, každé pololetí se hodnotí zvlášť .

u Do celkového výsledku maturitní zkoušky se započítají 
výsledky z jednotlivých předmětů za každé pololetí.

u Tyto výsledky mají různou hodnotu.
u Výuka připravuje žáky jak obsahově tak metodicky 

na MZ. Platí povinná školní docházka.
u Je nutné dodržet pravidla pro omlouvání absencí. 
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3Absence
Z důvodu nemoci:
u Je bezpodmínečně nutné se omluvit do 8.00 hod . (buď 

telefonicky v sekretariátu nebo přes komunikační aplikaci školy).
u Písemné potvrzení absence: do 3 dnů přes 

komunikační aplikaci školy.
Klauzury:
u Platí povinná účast, nelze uvolnit žáka z klauzury.
u V případě nemoci je nutné předložit lékařské potvrzení, přičemž 

se absence nahlásí nejpozději ráno v den konání klauzury.
V opačném případě se klauzury hodnotí 0 body.



Celkové hodnocení z MZ

dílčí hodnocení Q dílčí hodnocení A

Celkový
výsledek MZ

Veškerá 
hodnocení z 
pololetí 11.1 až 12.2
min. 200 – max. 600 
bodů

Hodnocení MZ
min. 100 – max. 
300 bodů
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dílčí hodnocení Q (= kvalifikace, 
známky za 11. a 12. ročník)
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předmět Počet zohledněných pololetí

Německý jazyk 4
Matematika 4
Cizí jazyk 4
Přírodovědné předměty min. 4
Společenskovědné předměty

z toho Dějiny
min. 4
min. 2

Hudební/Výtvarná výchova min. 3
Tělesná výchova max. 3
Maturitní předměty hodnocení za všechna 

pololetí
Vzdělávací oblast Cizí jazyky/přírodovědné předměty celkem 14 pololetí
Z každého předmětů min. 2 pololetí



Do MZ se započítají celkem 36 pololetních kurzů.
Podmínky pro účast v MZ jsou splněné, pokud

Ø žádný kurz není hodnocen 0 body, a
Ø max. ze 7 kurzů je žák hodnocen méně než 5 body, 

a
Ø žák dosáhl min. celkového hodnocení ve výši 180 

bodů.
Celkové dílčí hodnocení Q

Počet bodů Q = součet všech 36 pololetí
____________________________________ x 40
36 (= počet pololetí)
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předmět 11.1 11.2 12.1 12.2 MZ
Německý jazyk 10 11 09 10 1. MZ
Matematika 05 03 05 03

Anglický jazyk 12 14 12 12 2. MZ
Druhý cizí jazyk 08 07 10 10
Biologie 08 08 08 09 4. MZ
Fyzika 04 05 05 06
Dějiny 10 11 10 11
Zeměpis 11 12 12 13 3. MZ
Filosofie 11 11 13 13 5. MZ
Hudební výchova 14 14 14 13
Tělesná výchova 13 13 13 13

Příklad č. 1
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předmět 11.1 11.2 12.1 12.2 MZ
Německý jazyk 10 11 09 10 1. MZ
Matematika 05 03 05 03

Anglický jazyk 12 14 12 12 2. MZ
Druhý cizí jazyk 08 07 10 10
Biologie 08 08 08 09 4. MZ
Fyzika 04 05 05 06
Dějiny 10 11 10 11
Zeměpis 11 12 12 13 3. MZ
Filosofie 11 11 13 13 5. MZ
Hudební výchova 14 14 14 13
Tělesná výchova 13 13 13 13

Z nedostatečného hodnocení ze 3 předmětů byla 
zohledněná 2. Celkem 358 bodů.
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Příklad č. 2



MZ – dílčí hodnocení A
1. MZ: Německý jazyk
2. MZ: Anglický jazyk nebo Matematika
3. MZ: Anglický jazyk, Matematika, Biologie, Fyzika, Dějiny, ZSV
4. MZ: stejná nabídka MZ jako u 3. MZ + Filosofie 
5. MZ: viz 4. MZ

Podmínky:
à Je nutné zvolit alespoň jeden předmět z každé vzdělávací oblasti. 
à Nelze maturovat ze 3 společenskovědných předmětů.
à V písemné části MZ (MZ 1 – 3) nelze maturovat ze 3 jazyků.
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Dílčí hodnocení A
Známky z MZ se čtyřnásobí.

Celkové hodnocení: 244
Podmínky dílčího hodnocení A jsou splněné, pokud:
Ø Celkové hodnocení > 25 bodů (x4 = 100 bodů)
Ø Hodnocení ze 3 MZ (min. 1x D, Ma, Aj) = 05 bodů nebo 

lepší
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MZ předmět Dosažené 
hodnocení

Maturitní výsledek

1 = PMZ Německý jazyk 12 48
2 = PMZ Anglický jazyk 12 48
3 = PMZ Zeměpis 14 56
4 = ÚMZ Biologie 10 40
5 = ÚMZ Filosofie 13 52



Výsledné hodnocení MZ

Dílčí hodnocení Q + dílčí hodnocení = výsledná 
známka MZ

358 b. + 244 b. = 602 b.
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Tabulka pro převod celkového 
počtu bodů na průměr

602 b. = průměr 2,3
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135. MZ

- 5. MZ není jen zkouška z odborného předmětu, 
nýbrž i zkouška z metod.

Varianta č. 1: projektová vědecká činnost
- např. účast v projektech/soutěžích
- vědecko-propedeutická ročníková práce
- mezipředmětová projektová práce v průběhu 

dvou po sobě následujících ročnících

(tuto MZ lze konat jen z předmětů s menší hodinovou 
dotací)



145. MZ

Varianta č. 2: Prezentace

- Žáci odevzdají 8 týdnů před MZ dva tematické návrhy.
- Žáci obdrží 4 týdny před MZ informaci o tom, které téma 

bylo schválené pro MZ.
- Od tohoto okamžiku nesmí probíhat žádná konzultace s vyučujícím, 

tj. na konzultace ohledně témat je nutné myslet včas. Práci na 
tématech je nutné zahájit včas!!!

- Cca 3 dny před zkouškou žák odevzdá handout k svému tématu 
(max. 2 stránky), prezentaci a protokol z konzultací.

Časová náročnost zkoušky:
prezentace = 10 minut
reflexe vč. otázek ze strany komise = 10 minut



155. MZ

Varianta č. 3: MZ ve dvojicích nebo skupinová zkouška

Svým formátem odpovídá tato zkouška (2 nebo 4 žáci) debatnímu 
projektu Jugend debattiert.

Téma debaty + materiály obdrží žáci před debatou od svého 
vyučujícího, přičemž tematický okruh zkoušky byl součástí výuky. Žáci 
mají 30 minut na přípravu. 

Debata se skládá ze 3 částí - úvodní prohlášení, vlastní debata a 
závěrečné stanovisko – a trvá cca 20 minut v případě debaty mezi 
2 žáky.



Volba maturitních předmětů: září 2021.
Poté nelze provést žádné změny. 
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MZ v gesci ČR

Podle novely školského zákona v r. 2020/2021:
Společná MZ – didaktický test z českého jazyka a literatury bez 
známky, hodnocení "prospěl/neprospěl" nemá žádný vliv na 
celkové hodnocení MZ. Žák obdrží maturitní vysvědčení ovšem jen 
v případě, že konal tuto zkouškou s hodnocením "prospěl".
Vázaná profilová MZ – slohová práce a ústní zkouška před komisí 
podobně zkouškám, které do r. 2019/2020 patřily ke společné části 
MZ (seznam četby, slohové útvary apod. )

Termíny MZ:
• Pro DT je stanoven centrálně (většinou začátkem dubna – pozor 

na případné velikonoční prázdniny, žáci nesmí odcestovat)
• PP a ÚMZ: termíny stanoví škola,
• Oprava PP: první a druhá korekce vyučujícími v 12. ročníku 
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Vzájemná provázanost MZ v gesci ČR a Německé maturitní zkoušky

Německá a česká MZ jsou vzájemně provázány. Žáci české sekce jsou povinní konat obě 
maturitní zkoušky, tj. je nutné složit všechny řádné zkoušky , popř. opravné zkoušky.

Žáci získají českou maturitu jen v případě, že úspěšně konali německou MZ.

Žáci úspěšně konali německou maturitní zkoušku v případě, že splnili veškeré podmínky 
pro získání německé maturity.

Maturitní zkoušky jsou ukončeny až po absolvování maturitních zkoušek obou 
vzdělávacích soustav. Do ukončení obou maturitních zkoušek nelze obdržet originál 
německého maturitního vysvědčení a není možné se odhlásit ze školy. 
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Vzájemná provázanost MZ v gesci ČR a Německé maturitní zkoušky

V případě, že žák úspěšně konal německou maturitní zkoušku, v rámci české MZ ovšem musí konat 
opravnou či náhradní zkoušku, obdrží tento žák na slavnostním předávání maturitních 
vysvědčení jen kopii německého maturitního vysvědčení. Originál obdrží teprve po konání náhradní 
/ opravné zkoušky.

V případě nutnosti lze zažádat o vydání ověřené kopie německého maturitního vysvědčení, pokud 
VŠ tuto kopii vyžadují pro přijímací řízení, resp. zápis na VŠ. Ověřená kopie německého maturitního 
vysvědčení se vydává jen v případě písemné žádosti s uvedením závažného důvodu pro žádost o 
ověřenou kopii.
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Děkujeme za Vaši
pozornost
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