
Úprava maturitních a závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021 

Aktualizace byla provedena na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR v souvislosti s COVID-2019 

 

Maturitní zkoušky 
Pro všechny obory maturitních ročníků platí následující ustanovení: 

Společná část:  

Český jazyk a literatura – didaktický test – prodloužen základní čas na 85 minut, 

                                             datum konání zkoušky: 4. května 2021 v 8:00 hodin 

Cizí jazyk – didaktický test – prodloužen základní čas na 110 minut z toho poslechová část 
40 minut a test 70 minut 

Anglický jazyk                     datum konání zkoušky: 3. května 2021 v 13:30 hodin 

Ruský jazyk                          datum konání zkoušky: 5. května 2021 v 13:30 hodin 

 

Matematika – didaktický test – prodloužen základní čas na 135 minut  

    datum konání zkoušky: 3. května 2021 v 8.00 hodin 

 

Matematika rozšiřující – didaktický test – prodloužen základní čas na 150 minut 

     datum konání zkoušky: 5. května 2021 v 8:00 hodin 

 

Časový limit pro vypracování didaktických testů žákům s přiznaným uzpůsobením 
podmínek pro maturitní zkoušky bude navýšen dle platných doporučení. 

 

Profilová část: 

Český jazyk a literatura  -  písemná práce  - zrušena 

ústní zkouška – 20 děl, které si žák vybral z Kánonu české a 
světové literatury dle zadaného klíče (bližší informace na: 
https://www.cichnovabrno.cz/img/maturita/cjl_kanon_2020v2.pdf) 

Cizí jazyk           -   písemná práce – zrušena  

ústní zkouška – dle témat zveřejněných na webových stránkách 
pro jednotlivé obory: https://www.cichnovabrno.cz/zaci-a-
rodice/zaverecne-a-maturitni-zkousky/prehled-temat-a-okruhu-
k-zaverecnym-a-maturitnim-zkouskam 



Ústní zkoušky z odborných předmětů  

- Témata i skladba předmětů zůstávají zachovány – rozpis témat a odborných předmětů 
pro jednotlivé obory naleznete zde: 
https://www.cichnovabrno.cz/zaci-a-rodice/zaverecne-a-maturitni-zkousky/prehled-
temat-a-okruhu-k-zaverecnym-a-maturitnim-zkouskam 
 

Praktické zkoušky z odborných předmětů a praktická zkoušky z odborného výcviku 

- Témata pro praktické zkoušky z odborných předmětů a odborného výcviku zůstávají 
zachována – rozpis témat pro jednotlivé obory naleznete zde: 
https://www.cichnovabrno.cz/zaci-a-rodice/zaverecne-a-maturitni-zkousky/prehled-
temat-a-okruhu-k-zaverecnym-a-maturitnim-zkouskam 
 

 

Závěrečné zkoušky 
Třídy: 

ISE3: Inteligentní sítě a zařízení 
Elektromechanik  

MAP3: Manipulant poštovního provozu a přepravy 

 

Závěrečné zkoušky budou žáci těchto tříd skládat z těchto částí: 

Praktické zkoušky – témata pro praktickou část závěrečných zkoušek pro všechny obory 
naleznete zde: https://www.cichnovabrno.cz/zaci-a-rodice/zaverecne-a-maturitni-
zkousky/prehled-temat-a-okruhu-k-zaverecnym-a-maturitnim-zkouskam 

 

Ústní zkoušky – témata pro ústní zkoušky pro všechny obory naleznete zde: 

https://www.cichnovabrno.cz/zaci-a-rodice/zaverecne-a-maturitni-zkousky/prehled-temat-a-
okruhu-k-zaverecnym-a-maturitnim-zkouskam 
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