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Obecné informace

 Hodnocení výlučně dle bodového systému

 Pro maturitní vysvědčení je klíčovým hodnocení z 

jednotlivých předmětů v každém pololetí. 

 Pro maturitní vysvědčení se body dosažené v 

jednotlivých pololetích zohlední různou hodnotou.

 Výuka připraví žáky na maturitu z hlediska obsahového 

a metodického. Přítomnost je povinná.

 Je nutné dbát na dodržení pravidel postupu pro 

omlouvání nepřítomnosti.
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Nepřítomnost

Nemoc:

- Je nutné se omluvit nepřítomnost z důvodu nemoci vždy před 

výukou (do 8:00 hod. v sekretariátu nebo přes DESTO). 

- Entschuldigungen innerhalb von max. 3-5 Tagen über die 

Plattform oder den Entschuldigungszettel beim Klassenlehrer.

Písemné práce: 

Z písemných prací se nelze omluvit. V případě nemoci je 

nutné předložit lékařské potvrzení po předchozí ústní omluvě v 

den konání testů. Jinak je práce hodnocená 0 body. 
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Maturitní známka

Dílčí kvalifikace Q Dílčí kvalifikace A 

Maturitní 

hodnocení

Výsledky za 

pololetí 11.1- 12.2

min. 200 – max. 

600 bodů

Výsledky z 

maturitních 

zkoušek 

min. 100 – max. 300

bodů
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Dílčí kvalifikace Q 

Německý jazyk 4 pololetí

Matematika 4 pololetí

Cizí jazyk/Český jazyk 4 pololetí

Přírodovědné předměty min. 4 pololetí

Humanitní předměty min. 4 pololetí

z toho dějepis min. 2 pololetí

Výtvarná/hudební výchova min. 3 pololetí

Tělocvik max. 3 pololetí

Maturitní předměty 1-5 všechna pololetí

VO cizí jazyky/PV celkem min. 14 pololetí

Z každého zohledněného předmětu min. 2 pololetí
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Celkem: 36 „kurzů“

Žák je připuštěn k maturitní zkoušce, pokud

- žádný kurz není hodnocen 0 body,

- max. 7 kurzů mají nedostatečné hodnocení 

méně než 5 bodů, a

- celkové hodnocení všech výsledků je v součtu 

min. 180 bodů

Výpočet dílčí kvalifikace Q

Počet bodů Q  =           Počet bodů ze všech 36 „kurzů“

____________________________________      x 40 

36 (počet „kurzů“)
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předmět 11.1 11.2 12.1 12.2 MZ

Německý 

jayzk

10 11 09 10 1. předmět

Matematika 05 03 05 03

Anglický 

jazyk

12 14 12 12 2. předmět

Druhý cizí 

jazyk

08 07 10 10

Biologie 08 08 08 09 4. předmět

Fyzika 04 05 05 06

Dějepis 10 11 10 11

Zeměpis 11 12 12 13 3. předmět

Filosofie 11 11 13 13 5. předmět

Hudební 

výchova

14 14 14 13

Tělocvik 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. předmět

Matematika 05 03 05 03

Anglický jazyk 12 14 12 12 2. předmět

Druhý cizí jazk 08 07 10 10

Biologie 08 08 08 09 4. předmět

Fzyika 04 05 05 06

Dějepis 10 11 10 11

Zeměpis 11 12 12 13 3. předmět

Filosofie 11 10 13 13 5. předmět

Hudebni výchova 14 14 14 13

Tělocvik 13 13 13 13

Ve třech předmětech podhodnocení, z toho dva předměty bylo zohledněnor 

Celkové hodnocení 344 b.
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Maturitní zkouška – dílčí kvalifikace A

1.maturitní předmět: Německý jayzk

2.maturitní předmět: Anglický jazyk nebo matematika

3.maturitní předmět: Anglický jazyk, Matematika, 

Biologie, Fyzika, Dějepis, Zeměpis, 

Základy společenských věd (Nj) 

4. maturitní předmět: jako u 3. MP + Filosofie

5. maturitní předmět: jako u 4. MP

 Je nutné zvolit alespoň po jedné zkoušce z každé vzdělávací oblasti. 

 Nelze zvolit tři humanitní předměty. 

 Nelze zvolit 3 jazyky v písemné části. 
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Výpočet hodnocení u dílčí kvalifikace A 
Dosažené bodové hodnocení se 4-násobí. 

Počet bodů Hodnocení 

1. předmět: Německý jazyk 12 48

2. předmět: Anglický jazyk 12 48

3. předmět: Zeměpis 14 56

4. předmět: Biologie 10 40

5. předmět: Filosofie 13 52

Celkem: 244

Podmínky úspěšného absolvování dílčí kvalifikace A:

Celkový počet bodů > 25 bodů (x4 = 100 bodů)

3 maturitní předměty (min. 1x Nj, Ma, Aj) - 05 bodů nebo    

lepší 
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Výpočet maturitní známky

Dílčí kvalifikace Q + dílčí kvalifikace A = maturita 

344 b. + 244 b. = 588 bodů
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588 bodů = přůměr 2,4. 
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5. maturitní předmět

Varianta č.1: Prezentace

Důležité: 8 týdnů před zkouškou žáci odevzdají 2 témata, 4 týdny 

před zkoušky se žákům sdělí, které téma mohou prezentovat.

Definice tématu je dlouhodobým procesem, do kterého jsou 

zapojení žáci a vyučující. Je nutní zahájit tento proces včas! 

Varianta č. 2: Debata – 2 nebo 4 žáci

Žáci mají 30 minut na přípravu, během přípravy obdrží materiál 

relevantní pro zkoušku. 

Varianta č. 3: Zvláštní výsledky 
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Stanovení maturitních předmětů – září 2020. Poté 
nelze provést změnu v maturitních předmětech. 
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Česká státní maturitní zkouška

Písemné zkouškySchriftliche (didaktický test a písemná práce –

hodnocení v gesci CERMATu) a ústní zkouška (hodnocená školou)

Přesně požadavky najdete na webových stránkách : 

www.novamaturita.cz

Dále tam najdete starší testové sešity, rady apod. 

Pro lepší přípravu jsou žáci rozdělení do dvou menších skupin. 

Termíny jsou centrálně stanovené (duben/květen) 

Upozornění: V případě, že MZ je stanovená na velikonoční 

prázdniny, neplatí tyto prázdniny pro české žáky. Mají povinnost 

konat MZ. 
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Pravidla platná pro MZ v české sekci – provázanost české a německé 

maturitní zkoušky

Německá a česká maturitní zkouška jsou úzce provázány. Žáci české sekce mají povinnost konat 

všechny maturitní zkoušky, tj. je nutné konat všechny řádné a doplňující zkoušky v rámci německé a 

české maturity. 

Českou maturitu získají žáci jen v případě úspěšného absolvování německé maturitní zkoušky. 

Žáci složili Německou mezinárodní maturitní zkoušku v případě, že splnili všechny požadavky v 

souladu s Řádem pro maturitní zkoušku. 

Celou maturitní zkoušku žáci složili teprve po konání všech maturitních zkoušek obou maturit. Před 

úspěšném absolvováním české maturitní zkoušky se nevydá originál německého maturitního 

vysvědčení a nelze se odhlásit z DSP. 
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Pravidla platná pro MZ v české sekci – provázanost české a německé 

maturitní zkoušky

V případě, že žák úspěšně složil německou maturitní zkoušku, českou ovšem nikoliv, obdrží kopii 

německého vysvědčení. 

V případě nutnosti škola vydá ověřenou kopii německého maturitního vysvědčení. Toto platí jen v 

případě zápisu na univerzitu nebo jinou vysokou školu. Je nutné o ověřenou kopii písemné žádat. 

Žádost k rukám vedení školy musí obsahovat pádné důvody pro vydání ověřené kopie. 
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Děkuji za pozornost.
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