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ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE JARO 2021 

 
Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně vykonávat pouze didaktické testy, a to 
z českého jazyka a dle volby z matematiky či cizího jazyka (ANJ). Základní informace jsou uvedeny na: 
https://maturita.cermat.cz . 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z níže uvedených povinných zkoušek: 

• český jazyk     - ústní zkouška (písemná slohová práce byla zrušena) 
• cizí jazyk     - ústní zkouška (písemná slohová práce byla zrušena) 
• metodiky výchov   - praktická odborná zkouška 
• Psychologie a speciální pedagogika - ústní odborná zkouška 
• Sociální péče a sociální právo  - ústní odborná zkouška 

 

NÁHRADNÍ ZPŮSOB KONÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY (PMZ) 

 Zkoušení bude trvat 20 minut, doba na přípravu před zkoušením potrvá také 20 minut.  PMZ  
proběhnou v učebnách budovy školy. 

 Praktický výstup žák předvede v rámci daných možností a jinak bude nahrazen popisem 
předpokládaných činností, které by žák prováděl ve spolupráci s figuranty. Žák u PMZ popíše i pomůcky, 
které by k praktickému výstupu využil. 

 

ZMĚNA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PROFILOVÝCH ZKOUŠEK 

 Praktická maturitní zkouška se koná dne 28. dubna 2021. Zkoušení bude trvat 20 minut a doba 
na přípravu před zkoušením potrvá také 20 minut.   

 

HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

 

HODNOCENÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI 

Hodnocení didaktický testů je určeno kritérii, která vydává CERMAT. 



 

HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK 

Každá zkouška profilové části je hodnocena samostatně. 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice, jejíž podrobná 
charakteristika je uvedena ve Školním řádu Střední odborné školy sociální a zdravotnické – 
Evangelické akademii. 

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

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také jednotlivé 
části zkoušky. 

Pokud se zkouška skládá z více částí, výsledná známka je vypočítána jako průměr hodnocení 
jednotlivých částí zkoušky. 

 

V Náchodě 11. 2. 2021                                                             Mgr.  Bc. David Hanuš 

        ředitel školy 

  


