
Pilotní zavádění od 2021



Skladba maturity



Komplexní zkouška - skladba



Komplexní zkouška - průběh

• na začátku 4. roč. student volí komplexní  téma
• škola nabídne témata
• preferuje se, pokud student navrhne vlastní téma (lze zvažovat už ve 3. roč.)

• průběh zpracování ve 4. ročníku
• student vytváří výstupní reálný produkt (službu)
• zpracovává písemnou část tématu
• lze využít materiálů zpracovaných v předchozích 3 letech v rámci portfolia, příp. je dokončit a upravit

• organizačně
• pro zpracování a konzultace otevřeny dva semináře
• nutná spolupráce s externistou z praxe
• odevzdání pravděpodobně konec března

• obhajoba
• jednorázová v květnu



Komplexní zkouška – hodnocení (klasifikace)

• za každou dílčí část zkoušky se uděluje samostatná známka

• hodnotí se konkrétní produkt, písemné zpracování a obhajoba za tyto 4 dílčí části
• český jazyk (sloh)

• EKO (+ případný společný obsah UCE)

• volitelný předmět (oblast)

• cizí jazyk (AJ)

• pokud student předem požádá o nahrazení známky mezinárodním certifikátem, tato část práce 
se neklasifikuje

• za celou komplexní zkoušku se také uděluje celková známka

• hodnocení se provádí celostátní klasifikační stupnicí 1 - 5



Komplexní zkouška = pilot

• tuto formu předpokládáme jako standardní pro všechny ročníky programu EVA

• pro šk. r. 2022-23 bude komplexní zkouška v pilotním režimu
• student ji koná, pokud s ní předem písemně souhlasí

• v průběhu školního roku má student právo od této formy zkoušky dodatečně odstoupit

• místo komplexní zkoušky standardní maturita oboru EL
• společná část – totožná s programem EVA (2 testy – ČJ, CJ/MAT s celostátním zadáním)

• profilová část
• ústní zkouška ČJ, písemná zkouška ČJ

• ústní zkouška cizí jazyk, písemná zkouška cizí jazyk (možnost nahrazení obou mezinárodním 
certifikátem)

• praktická zkouška (volitelně UCE na počítači nebo samostatná práce s obhajobou)

• dvě ústní zkoušky z odborných či volitelných předmětů
• učivo za 4 roky rozdělené do 20-25 témat za každou zkoušku


