
Pravidla volby zkoušek a informace k organizaci maturitních zkoušek 

na Střední umělecké škole, Ostrava, přísp. org. 
ve školním roce 2019/2020 

 
Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Maturita se skládá ze dvou částí: společné a profilové. Žáci se ke zkoušce hlásí 
vždy na základě podané přihlášky, přiznané uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky je možné 
jen na základě doporučení školského poradenského zařízení odevzdaného spolu s přihláškou. 
 Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní 
zkoušky. 
I. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek:  
1. český jazyk a literatura 
2. anglický jazyk  
    nebo 
   matematika. 
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána 
omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z 
každé zkoušky. U komplexních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk) platí, že koná pouze tu 
část zkoušky, v níž neuspěl. Neúspěšné pokusy se počítají za celou komplexní zkoušku, nikoliv za 
její dílčí části. Neúspěch byť u jedné dílčí části (např. u didaktického testu) tedy znamená vyčerpání 
jednoho pokusu pro celou komplexní zkoušku. 
Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: 
anglický jazyk 
 matematika. 
II. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek,  a to z: 

1. praktické zkoušky z odborných předmětů 
2. ústní zkoušky z dějin výtvarné kultury 
3. ústní zkoušky z odborných předmětů (obsahuje dílčí otázky z technologie, ekonomiky, 

písma a typografie a ICT) 
V profilové části maturitní zkoušky může žák konat tyto nepovinné zkoušky:  
82-41-M/01 Užitá malba  a  82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 
Figurální kreslení a malba — praktická zkouška 
 Občanský a společenskovědní základ — ústní zkouška 
 Počítačová grafika — praktická zkouška 
82-41-M/02 Užitá fotografie a média 
Počítačová grafika — praktická zkouška 
Občanský a společenskovědní základ — ústní zkouška 
82-41-M/05 Grafický design 
 Figurální kreslení —  praktická zkouška 
Písmo a typografie —  praktická zkouška včetně ústní obhajoby 
 Občanský a společenskovědní základ —  ústní zkouška 
82-41-M/04  Průmyslový design 
Počítačová grafika — praktická zkouška 
Figurální kreslení a modelování — praktická zkouška 
Konstrukce — praktická zkouška 
Občanský a společenskovědní základ — ústní zkouška 

 

 
 
 



III. Možnost nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 
Ředitel školy v souladu s § 81 školského zákona a § 19a, 24 a 26 vyhlášky č. 177/2009 v aktuálním 
znění stanovil, že jako náhradu zkoušky z anglického jazyka v profilové části maturitní zkoušky v 
jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období 2020  lze na žádost žáka  nahradit 
výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto  jazyka,  doložené jazykovým 
certifikátem  dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 Informace MŠMT: 
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2019-
2020_FIN.pdf 
 
IV. Výběrová zkouška „Matematika+“  
Zkouška je dobrovolná a bezplatná. Uchazeč se ke zkoušce přihlašuje vyplněním elektronické 
přihlášky prostřednictvím portálu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Zkouška se koná 
formou didaktického testu na spádové škole. Formu, obsah i termín stanovuje MŠMT. Bližší 
informace na https://maturita.cermat.cz/ 
 
V. Termíny konání maturitních zkoušek 
Písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části MZ proběhnou  v jarním 
zkušebním období v těchto termínech: 
středa 8. dubna 2020  
čtvrtek 30. dubna 2020 
pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020 
 Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období (tzv. 
jednotné zkušební schéma) určí MŠMT do 15. ledna 2020. 
 
Praktické zkoušky proběhnu v těchto termínech: 
4.A 20.4.−15.5.2020 
4.B 27.4. −22.5.2020 
4.C 27.4. −22.5.2020 
 
Profilové zkoušky a ústní zkoušky společné části proběhnou v těchto termínech: 
 
4.A 25. −29.5.2020 
4.B 1.6. −3.6.2020 
4.C 3.6. −5.6.2020 
 
Další informace a aktualizace jsou dostupné na  https://maturita.cermat.cz/, zde se žáci  od 
2.ledna 2020 mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka. 
 
 
 
 
V Ostravě 3.9.2019 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Mikolášek 
ředitel školy 
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