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1. Základní organizace maturitní zkoušky
Organizace maturitní zkoušky je legislativně ukotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání) a ve vyhlášce č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou).

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:
● Společné – didaktické testy (DT)
● Profilové – písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě její části.

Varianta A

Společná část Profilová část
Povinné zkoušky Český jazyk a literatura

(ČJL - DT)
Český jazyk a literatura
(PP + ÚZ vázaná na DT z ČJL)

Matematika
(MA - DT)

Cizí jazyk (PP + ÚZ nevázané)
3. Povinná zkouška z nabídky
předmětů na s. 4

Nepovinné zkoušky nejvýše 2: cizí jazyk (DT),
matematika rozšiřující (DT)

nejvýše 2 (ÚZ) jiné než povinné
z nabídky předmětů na s. 4

Varianta B

Společná část Profilová část
Povinné zkoušky Český jazyk a literatura

(ČJL - DT)
Český jazyk a literatura
(PP + ÚZ vázaná na DT z ČJL)

Cizí jazyk
(CJ - DT)

Cizí jazyk – ze společné části
(PP + ÚZ vázaná na DT z CJ)
3. Povinná zkouška z nabídky
předmětů na s. 4
4. Povinná zkouška z nabídky
předmětů na s. 4

Nepovinné zkoušky nejvýše 2: cizí jazyk (DT),
matematika (DT), matematika
rozšiřující (DT)

nejvýše 2 (ÚZ) jiné než povinné
z nabídky předmětů na s. 4
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Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce společné i profilové části odevzdáním vyplněné
a vlastnoručně podepsané přihlášky (prostřednictvím třídního učitele na sekretariát školy). Žáci,
kteří žádají o uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, jsou povinni současně s přihláškou
odevzdat také posudek školského poradenského zařízení, který specifikuje přiznané uzpůsobení
podmínek pro konkrétního žáka. Následně obdrží proti podpisu výpis z přihlášky, kterým potvrzují
své zvolené maturitní předměty.

Termíny pro žáky při přihlašování k MZ Odevzdání přihlášky Podepsání výpisu

pro jarní zkušební období (květen 2023) 28. 11. 2022 12. 12. 2022

pro podzimní zkušební období (září 2023) 19. 6. 2023 26. 6. 2023

2. Společná část maturitní zkoušky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) určuje v rozsahu daném zákonem obsah a
formu zkoušek. Všechny zkoušky společné části zadává MŠMT ve stejném termínu a za stejných
podmínek. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhnou v jarním zkušebním
období od 2. 5. do 5. 5. 2023.

Český jazyk a literatura
- Didaktický test je tvořený uzavřenými i otevřenými textovými úlohami; ověřovány jsou

především dovednosti odvozené od práce s texty. Didaktický test trvá 85 minut.

Cizí jazyk
- Didaktický test trvá celkem 110 minut a skládá se ze dvou subtestů, kterými jsou poslech (40

minut) a čtení a jazyková kompetence (70 minut).

Matematika
- Didaktický test z matematiky trvá 135 minut.

Nepovinné zkoušky
Dle zájmu si žák zvolí max. 2 nepovinné zkoušky: z cizího jazyka, matematiky nebo matematiky
rozšiřující. Zkoušky mají stejný průběh a konají se podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

3. Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří až čtyř povinných a nejvýše dvou nepovinných
zkoušek.

S výjimkou zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků probíhají všechny zkoušky
profilové části formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, v IKT s praktickými úlohami.
Příprava trvá vždy 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.

Zkouška z českého jazyka a literatury se koná formou ústní zkoušky a písemné práce. V ústní
zkoušce jsou využity vědomosti získané přečtením literárního díla ze školního seznamu literárních
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děl (viz web školy). Ústní zkouška trvá 15 minut, koná se před zkušební maturitní komisí, předchází
jí 15minutová příprava. Písemná práce v rozsahu min. 250 slov trvá 120 minut, včetně času na
volbu zadání. Týká se vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci.

Zkouška z cizího jazyka se koná formou ústní zkoušky a písemné práce. V ústní zkoušce žák
pracuje dle pracovního listu na vylosované téma. Ústní zkouška trvá 15 minut, koná se před
zkušební maturitní komisí, předchází jí 15minutová příprava. Písemná práce o rozsahu min. 200
slov trvá 75 minut.

Písemné práce profilové části se uskuteční v jarním zkušebním období od 3. 4. do 5. 4. 2023. Ústní
zkoušky profilové části se uskuteční v jarním zkušebním období od 15. 5. do 26. 5. 2023.

4. Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části jazykovým certifikátem
Žák, který má v profilové části maturitní zkoušky 4 zkoušky (viz Varianta B na s. 1), může požádat o
nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované
zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B2 (platí pro angličtinu) nebo B1 (platí
pro francouzštinu, němčinu, španělštinu a ruštinu).

Žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy písemně nejpozději do 31. 3. 2023 pro konání
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. 6. 2023 pro konání maturitní zkoušky v
podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o
úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Didaktický test z cizího jazyka je součástí společné části maturitní zkoušky, a proto jej nelze nahradit
výsledkem standardizované zkoušky. Didakatický test z cizího jazyka je tedy pro všechny žáky, kteří
maturují podle Varianty B, povinný.
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5. Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky

Povinné předměty profilové části MZ
(žák volí tři až čtyři - viz varianta A, nebo B)

Nepovinná MZ
(žák může volit nejvýše dva)

- Český jazyk a literatura
- Matematika
- Cizí jazyk (nabídka obsahuje všechny cizí1

jazyky vyučované na škole)
- Biologie
- Fyzika
- Chemie
- Zeměpis
- Základy společenských věd
- Dějepis
- Informační a komunikační technologie
- Estetická výchova výtvarná/hudební2

Další předmět profilové části, pokud nebyl
zvolen jako povinný.

Matematika rozšiřující3

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku
maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Detailní a průběžně aktualizované informace najdete na: https://maturita.cermat.cz/

V Opavě dne 2. 9. 2022

Zpracovala: Ing. Milada Pazderníková, ředitelka školy

3 Více informací viz https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici

2 Žáci volí jednu z těchto možností. Podmínkou pro přihlášení je, aby žák navštěvoval jednoletý nebo dvouletý volitelný
předmět Seminář z estetické výchovy.

1 Povinná zkouška pro žáky, kteří si v rámci společné části zvolili povinnou zkoušku z matematiky (viz výše).
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