
 
 
 

 
 

MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 
 

 
PŘIHLÁŠENÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

 

• K maturitě se žák přihlašuje prostřednictvím školy. 

• Škola mu vygeneruje přihlášku, kterou podepíše a následně obdrží výpis z přihlášky. 

• Jestliže žák žádá o uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu 
s přihláškou odevzdat i platný posudek ze školní poradny. 

• Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat řediteli školy 
nejpozději do: 

1) 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 
 
2)  26. června 2023 pro podzimní zkušební období 

 
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

    A) SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

1. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

 

a) český jazyka a literatura 

b) cizí jazyk, který si žák zvolí (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a 

španělský jazyk) 

c) matematika 

 

2. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek. Ze zkoušky z 

českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní 

zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů cizí jazyk nebo matematika.  

 

3. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován a který splňuje 

povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím 

programu příslušného oboru vzdělání. 

 

4. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze 

zkušebních předmětů cizí jazyk nebo matematika a ze zkušebního předmětu 

matematika rozšiřující. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené 

ředitelem školy. 

 

5. Zkoušky společné části maturity se konají pouze formou didaktického testu a jsou 

hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením 

úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku. 

 



 
B) PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

1. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a 
pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto 
cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek. 
 

2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné 
práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  
 

C) PODROBNOSTI KE ZKOUŠKÁM PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
1. Zkouška z českého jazyka a literatury 
 

a) písemná práce: 

• ředitel školy stanoví 6 zadání 

• minimální rozsah: 250 slov  

• čas: 120 minut včetně času na volbu zadání 

• povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 

 
b) ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

• školní seznam literárních děl obsahuje 138 děl 

• žák si ze školního seznamu zvolí 20 literárních děl 

• kritéria pro sestavení žákovského seznamu děl: 
 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla 

Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl 

 
• v seznamu žáka musí být zastoupena minimálně dvěma díly próza, poezie a 

drama 

• příprava k ústní zkoušce je 20 minut 

• ústní zkouška trvá 15 minut 

 

 

2. Zkouška z cizího jazyka 

 

a) písemná práce se skládá ze 2 částí 

• ředitel školy stanoví 1 zadání 

• čas: 90 minut  

1. část písemné práce: 

• rozsah: 130-160 slov 

• typy písemností: formální a neformální dopis, popis budovy, místa a 

osoby, charakteristika, žádost, vypravování, úvaha a recenze a jiné 

 
 

 



 
2. část písemné práce: 

• rozsah: 70-90 slov 

• typy písemností: zpráva, oznámení, vzkaz, pozvánka, e-mail, inzerát, 

odpověď na inzerát a jiné 

 
b) ústní zkouška před zkušební maturitní komisí: 

• min. 20 témat 

• forma řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

• příprava k ústní zkoušce je 20 minut 

• ústní zkouška trvá 15 minut 
 

3. Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 
 

• Podle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, bude možné ve školním 
roce 2021/2022 nahradit jednu povinnou nebo jednu nepovinnou profilovou 
zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky podle školského 
zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým 
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na 
úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seznam 
zkoušek, kterými lze profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit, stanovuje MŠMT.  

• Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 
března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 
pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.  

• Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o 
úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, případně žák může 
k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované 
jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které jazykovou zkoušku konal. 

• Podmínkou pro nahrazení povinné profilové zkoušky je, že žák musí konat 
v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky.  

• Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve 
společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 

 
 

4. Zkoušky z dalších předmětů – formy zkoušek: 
 

a) maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
b) ústní zkouška z odborných předmětů před zkušební maturitní komisí:  

• minimálně 20 témat 

• příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut 

• příprava k ústní zkoušce z předmětu digitální média a grafika trvá                 
20 minut  

• ústní zkouška trvá 15 minut  
c) praktická maturitní zkouška 
 

 

 
  

 

  
 


