
Maturitní zkouška z IKT 
Maturitní zkouška z IKT se skládá ze dvou částí: 

1. Praktická činnost žáka podle vylosovaného tématu, nahraditelná dodáním příslušného ECDL 

certifikátu (modulu). 

2. Obhajoba výsledků praktické činnosti nebo ústní prezentace dle získaných ECDL modulů. 

Obě části maturitní zkoušky z IKT jsou bodovány samostatně. Z první části mohou žáci dosáhnout 

maximální hranice 40 bodů. V druhé části je maximální hranice stanovena na 10 bodů. Maximální 

možný počet bodů, které mohou žáci z celé maturitní zkoušky z IKT získat je 50 bodů.  

50 – 43 bodů = Výborně 

42 – 35 bodů = Chvalitebně 

34 – 28 bodů = Dobře 

27 – 20 bodů = Dostatečně 

19 – 0 = Nedostatečně 

Podmínky uznávání certifikátů 1. části maturitní zkoušky z IKT 
Žáci mají možnost nahradit 1. část maturitní zkoušky z IKT dodáním potvrzení o úspěšném 

absolvování Certifikátu ECDL Profile se zaměřením na osobní profil digitálních kompetencí. 

Nejpozději do konce března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, předloží řediteli školy 

příslušný certifikát ECDL Profile, a to ve stejnopise vydaném certifikace autoritou nebo v úředně 

ověřené kopii originálu. Tyto doklady se stávají součástí dokumentace o konání profilové části 

maturitní zkoušky. 

Na základě Certifikátu ECDL Profile jsou žáci povinni absolvovat zkoušky z ECDL modulů stanovených 

školou v plném nebo částečném rozsahu. Za úspěšně absolvované zkoušky bude každému žákovi 

přidělen počet bodů, dle bodového hodnocení stanovené školou, pro konečné hodnocení maturitní 

zkoušky z IKT. 

Žáci, kteří se rozhodnou nevyužít možnosti uznání ECDL certifikátů 1. části maturitní zkoušky z IKT, 

absolvují zkoušku v plném rozsahu a klasické podobě. 

Moduly ECDL požadované k nahrazení 1. části maturitní zkoušky z IKT 
Pokud se žák rozhodne pro nahrazení 1. části maturitní zkoušky z IKT certifikátem ECDL Profile, musí 

úspěšně absolvovat a splnit zkoušky z níže vybraných modulů ECDL dle vlastní volby. 

Minimální celková hranice pro nahrazení 1. části maturitní zkoušky z IKT je stanovena na 20 bodů. 

Body žák získává za úspěšné složení jednotlivých ECDL modulů následovně: 

Základní ECDL moduly: 

• M2 – Počítače a soubory (3 body) 

• M3 – Zpracování textu (3 body) 

• M346 – Práce s aplikacemi (3 body) 

• M7 – Internet a komunikace (3 body) 

• M15 – Informace z internetu (3 body) 

• M14 – Spolupráce na internetu (3 body) 

• M12 – Bezpečné používání IT (4 body) 

• M4 – Práce s tabulkami (4 body) 

  



Standardní ECDL moduly: 

• M16 – Informatické myšlení a programování (6 body) 

• M10 – Webové stránky (6 body) 

• M9 – Úpravy obrázků (6 body) 

• M6 – Prezentace (6 body) 

• M5 – Databáze (6 body) 

V případě, že žák splní výše popsané podmínky a rozhodne se 1. část maturitní zkoušky z IKT nahradit 

certifikátem ECDL Profile, obdrží z 1. části maturitní zkoušky z IKT odpovídající počet bodů rovnající 

se součtu bodů za všechny úspěšně absolvované moduly ECDL uvedené v certifikátu ECDL Profile. 


