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Maturitní zkoušky jaro 2019 

Předběžné termíny: 

1. Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky dle 

sdělení MŠMT ČR: 

• Středa 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 – písemné práce z jazyka českého a 

literatury 

• V období od 2. května do 10. května 2019 – didaktický test z jazyka českého a 

literatury, didaktický test z matematiky, didaktický test z cizího jazyka, písemná práce 

z cizího jazyka.  

• Přesné termíny zveřejní Cermat na stránkách „Nová maturita“ v lednu 2019. 

2. Termíny konání praktických maturitních zkoušek z odborných předmětů: 

• 13. 5. 2019 – třída 4.SA  

• 14. 5. 2019 – třída 4.EA 

• 15. 5. 2019 – třída 4.SB 

• 16. 5. 2019 – třída 4.EB 

3. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoby 

maturitních prací: 

• v týdnu od 20. 5. 2019 – třídy 4.SA a 4.EA 

• v týdnu od 27. 5. 2019 – třídy 4.SB a 4.EB 

Termín odevzdání vyplněných přihlášek k maturitní zkoušce jaro 2019: 

Nejpozději do 23. 11. 2018 svému třídnímu učiteli. 

Volba předmětů maturitní zkoušky: 

1. Povinně český jazyk a literatura 

2. Volitelně matematika nebo cizí jazyk 

3. Volitelně praktická zkouška z odborných předmětů nebo vypracování a obhajoba 

odborné maturitní práce 

4. Dvě ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podrobně v pokynech k vyplnění 

přihlášky k maturitní zkoušce). 

Volbu předmětů maturitní zkoušky včetně přihlášení k vypracování odborné maturitní 

práce nebude možné po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce změnit. Volba zůstává 

neměnná i pro náhradní a opravné zkoušky, např. v podzimním termínu maturit. 

Odborné maturitní práce 

Pokud se žák rozhodne pro vypracování odborné maturitní práce, zvolí si téma odborné 

maturitní práce z námětů témat zveřejněných školou. Tento záměr do 16. 11. 2018 sdělí 

učiteli školy, který je určen jako vedoucí odborné maturitní práce  pro danou skupinu 

námětů odborných maturitních prací. Tento učitel pak sestaví návrh zadání odborné 

maturitní práce a toto zadání předloží ke schválení řediteli školy do 30. 11. 2018. 



Zadání maturitní práce bude obsahovat: 

• téma maturitní práce,  

• termín odevzdání maturitní práce do 31. 3. 2019, 

• způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu práce (minimálně 20 stran čistého 

textu bez příloh), 

• kritéria hodnocení maturitní práce, 

• požadavek na počet vyhotovení maturitní práce (2 vyhotovení, součástí každého 

vyhotovení bude i elektronická verze na CD/DVD/flash paměť) 

 

Zadání práce bude ve formě protokolu, který žák i vedoucí práce podepíší a přiloží k práci. 

Určité téma maturitní práce může zpracovávat i několik žáků společně. Pak rozsah práce 

bude příslušně rozšířen a v zadání maturitní práce bude určeno, kterou část maturitní práce 

zpracuje konkrétní žák ze skupiny zpracovatelů. 

 

V Č. Budějovicích dne: 24. 10. 2018 Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., 

 ředitel školy   

 


