
Základní informace k maturitní zkoušce 
 

Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování studia ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství  
  

Podmínkou vykonání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.   V  jarním 
zkušebním období skládá žák obě části maturitní zkoušky ve škole, které je žákem. V podzimním zkušebním 
období skládá žák didaktické testy a písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky ve „spádové škole“. Tato 
škola nemusí být školou, jejíž byl žákem. Profilové zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky 
skládá žák ve škole, jejíž byl žákem.  
Žák se přihlásí k maturitní zkoušce v jarním zkušebním termínu  na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1.12. 
2017, pro podzimní zkušební období do 25.6. 2018. 
Pokud chce žák využít možnosti přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, musí spolu 
s přihláškou odevzdat platné doporučení (posudek) školského poradenského zařízení.   

 
Maturitní zkouška se skládá: 
 

1. ze  společné části: 
              - zkouška z předmětu  český jazyk a literatura  
              - zkouška z předmětu cizí  jazyk nebo matematika 
Nabídka nepovinných  zkoušek  pro š.r. 2017/2018:  matematika, cizí jazyk 
Žák  může z nabídky zvolit dvě nepovinné zkoušky 
 

• Maturitní zkouška z  českého jazyka a literatury je komplexní zkouška. Obsahuje 
didaktický test v délce trvání 60 minut, písemnou zkoušku v délce trvání 90 minut. Do této 
doby se nezapočítává doba na výběr zadání, která je 20 min. Žák vybírá ze 6 zadání 

• Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut  a příprava k ní 20 minut.  
Pro ústní zkoušku společné části MZ zpřístupní ředitel školy do 30.9. školního roku v němž 
se MZ koná seznam nejméně 60 literárních děl, který je platný pro jarní i podzimní zkušební 
období. Žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl řediteli školy do 31.3. Neodevzdá-li 
žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních 
listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. 
 

• Maturitní zkouška z cizího jazyka je zkouška komplexní. Obsahuje didaktický test, který 
trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část a 60 minut část testu ověřující čtení a 
jazykové  vědomosti a dovednosti. Písemná část trvá 60 minut. 

                         Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut a příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 
 

• Maturitní zkouška z matematiky se skládá z didaktického testu, který trvá 105 minut.  
• Nepovinná zkouška se koná podle stejných pravidel jako zkouška povinná. Hodnocení této 

zkoušky je prospěl nebo neprospěl. Toto hodnocení neovlivňuje celkové hodnocení.  
 

• Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se konají ve š.r. 
2016/2017 v těchto termínech: 
11. dubna písemná práce z českého jazyka a literatury 

• Pracovní dny od  2.  do 9. května, dle jednotného zkušebního schématu, zveřejněného 
MŠMT do 15. ledna 2018 

 
                  2.  z profilové  části: 

               - zkouška z předmětu nemoci zvířat 
               - zkouška z předmětu chov zvířat 
               - praktická zkouška z odborných předmětů 



 Nabídka nepovinných  zkoušek pro š.r. 2017/2018: ekonomika, hygiena a technologie potravin, 
biologie, chemie 
Žák může z nabídky zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky 
• Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykoná žák před teoretickou zkouškou 

z odborných předmětů. Zadání praktické zkoušky, délku a způsob jejího konání stanoví ředitel 
školy.  

           Praktická maturitní zkouška se koná ve š.r. 2017/2018 dle rozpisu od 15. května.  
 

• Ústní část maturitní zkoušky následuje po praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů  
dle rozpisu zveřejněného ve škole. Součástí tohoto rozpisu jsou i ústní zkoušky společné části 
maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 

 
• Před zahájením maturitních zkoušek se žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti  

vyučovacích dnů. Tato doba je určena na přípravu k vykonání maturitní zkoušky. Ve š.r. 
2017/2018  je toto období stanoveno na dny 7. - 14. května. 

 
• Maturitní zkouška žáků, kteří úspěšně dokončí poslední ročník studia nejpozději do 31. srpna 

příslušného školního roku a nekonali maturitní zkoušku v řádném termínu, se koná 
v podzimním zkušebním období. K  podzimnímu termínu podá žák přihlášku nejpozději do 
25. června. 

 
• Pro jednotlivé ústní zkoušky stanoví ředitel školy 20 – 30 témat, z nichž si žák jedno téma 

vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 
minut.  

 
• Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 

                             Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice  
                             úspěšnosti,  která bude uvedena v testových sešitech didaktických testů   
                             a v zadáních  písemných prací pro danou zkoušku. 
                             Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny  
                             dílčí zkoušky. 
                             Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu úspěšně, opakuje pouze 
                             tuto  dílčí zkoušku. 
                             Hodnocení zkoušek společné části převede CERMAT do klasifikační stupnice prospěchu: 

                     1 -  výborný 
                     2 -  chvalitebný 
                     3 -  dobrý 
                     4 -  dostatečný 
                     5 -  nedostatečný 

• Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  
                        Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. 

                 Klasifikace jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky se provádí podle následující  
                 stupnice   prospěchu: 
                1 -  výborný 
                2 -  chvalitebný 
                3 -  dobrý 
                4 -  dostatečný 
                5 -  nedostatečný 

• Celkové hodnocení maturitní zkoušky 
         Celkové hodnocení se provede podle výsledků společné a profilové části maturitní zkoušky.  
         Do celkového hodnocení se nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek. 

• Vydání vysvědčení 
                        Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění  
                        výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději  
                        do  2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky  
                        řediteli  školy. Ředitel poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který úspěšně vykonal obě  
                        části maturitní zkoušky vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku datum se odvozuje od data vydání vysvědčení). 
Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30.června 
roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 



 
• Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka (dále jen „protokol“) 

                        Protokol zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy nejpozději do 15. června.  
                        Ředitel školy tento protokol vydá žákovi. Žák převzetí protokolu potvrdí svým  
                        podpisem. Protokol se vydá i žákovi, který se ke zkoušce přihlásil, ale zkoušku nekonal. 

 
• Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně 

řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. Ředitel školy posoudí 
závažnost důvodů a uzná-li omluvu žáka, určí mu náhradní termín zkoušky. 

 
• Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo 

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

• Opravné zkoušky 
                        V případě, že žák povinnou zkoušku společní části nebo profilové části maturitní  
                        zkoušky  vykonal  neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát  
                        z každé  zkoušky. Pokud žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. 

 
• Každý, kdo konal maturitní zkoušku kromě dílčí zkoušky společné části konané formou 

didaktického testu anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může požádat krajský úřad o 
přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad 
rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení. 

 
• Každý kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, 

nebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo školství o přezkoumání 
výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo pošle 
písemné vyrozumění žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

 
• Žádost o přezkoumání lze podat příslušnému správnímu orgánu do 20 dnů od konce období 

stanoveného pro konání příslušné maturitní zkoušky nebo její části. 
 

• Formulář k žádostem o přezkum je zveřejněn na www.novamaturita.cz 
 

• Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku 
vzdělávání ve střední škole. 

 
 

Maturitní zkouška je ověření kompetencí maturanta, prokázání jeho samostatnosti a připravenosti 
na praxi, další celoživotní vzdělávání i občanský život. Je samozřejmostí, že se žák k maturitní 
zkoušce dostaví ve vhodném společenském oblečení. 

 
 
 
          Přeji Všem žákům úspěšné složení maturitní zkoušky 
 
 
 
     Ing. Bc. Hana Rubáčková, v.r.                                                                                   
     ředitelka školy 
 
 
 
 

     Tato informace je zveřejněna na www.sosvet.cz  
 

     Podrobné informace získáte na www.novamaturita.cz 
 
 


