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MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Maturitní zkouška ve šk. r. 2022/23 (dále jen MZ2023) je dána (stav k 30.10.2022): 

• Zákonem č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 

• Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 

Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky  

č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb.  

a vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb. a vyhlášky č. 530/2021. 

Pro rok 2022/2023 nejsou žádné změny v právních předpisech, platí model MZ s účinností od roku 2020/2021. 

Novela školského zákona zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části 

maturitní zkoušky s názvem Matematika rozšiřující. 

Dále pak podle ustanovení § 78 a § 79 školského zákona písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a 

literatury a z cizího jazyka jsou součástí profilové části maturitní zkoušky. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní 

zkouškou jen v případě, že úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Další informace sledujte na stránkách Centra pro zjišťování výsledků (CERMAT). 

▪ Maturitní kalendář 

 

PODMÍNKY KONÁNÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Společná část maturitní zkoušky je konána formou didaktických testů. 

▪ Zkušebními předměty pro společnou část jsou 2 předměty: 

1. Český jazyk a literatura (pro všechny žáky) 

2. Matematika nebo Cizí jazyk (žáci se přihlásí na jeden nebo druhý předmět). 

 

▪ Žáci si mohou ve společné části zvolit až 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů, které si nezvolili jako 

povinnou zkoušku. 

 

▪ Zkoušky společné části MZ2023 proběhnou podle jednotného celostátního zkušebního schématu v termínu 

od 02.05.2023 do 05.05.2023. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
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▪ Hodnocení společné části provádí CERMAT z digitalizovaných podkladů: didaktické testy (digitalizace 

ihned po vypracování), které se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením 

úspěšnosti. 

 

PODMÍNKY KONÁNÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY  

 

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se skládá ze dvou částí –  z 

písemné práce a ústní zkoušky. 

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 
hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.  
 
 
Písemná práce z českého jazyka a literatury  
 
▪ Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.  

▪ Písemná práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání.  

▪ Při konání písemné práce může žák použít Pravidla českého pravopisu.  

▪ Ředitel školy stanoví 6 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. 

Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  

▪ Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k 

zadání.  

▪ Zadání písemné práce jsou pro všechny obory vzdělávání stejná. Písemnou práci konají všichni žáci ve 

stejný den a čas.  

 
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před maturitní komisí  
 
▪ Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 

▪ Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma. 

▪ Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 

▪ K ústní zkoušce si žák připraví v souladu se stanovenými kritérii vlastní seznam 20 literárních děl, která si 

zvolí ze školního maturitního seznamu literárních děl. 

  

Písemná práce z cizího jazyka  
 
▪ Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v rozsahu minimálně 200 slov.  

▪ Písemná práce trvá 75 minut.  



 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023  

ŠKODA AUTO a. s. 

Střední odborné učiliště strojírenské 3/4 

▪ Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

▪ Ředitel školy stanoví pro konkrétní cizí jazyk 1 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky.  

▪ Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka je stejné pro všechny obory vzdělávání.  

▪ Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas. 

  

Ústní zkouška z cizího jazyka před maturitní komisí  
 
▪ Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 

▪ Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma. 

▪ Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.  

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

▪ Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 

dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem 

daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR.  

▪ Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku 

navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. 

 

Ústní zkouška z odborných předmětů před maturitní komisí 

▪ Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 

▪ Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma. 

▪ Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  

 

Praktická maturitní zkouška  

▪ Praktická maturitní zkouška trvá 7 hodin (v 1 dni) pro třídu S4.E 

▪ Praktická maturitní zkouška trvá 7 hodin (v 1 dni) pro třídu S4.S 

▪ Praktická maturitní zkouška trvá 14 hodin (ve 2 dnech) pro třídu S4.Z  

▪ Praktická maturitní zkouška trvá 10 hodin (ve 2 dnech) pro třídu S4.L 

▪ Praktická maturitní zkouška trvá 12 hodin (ve 2 dnech) pro třídu X2 

 
 
Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí 
 
▪ Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 15 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.  
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HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
Každá zkouška profilové části je hodnocena samostatně. Hodnocení každé zkoušky profilové části se 

provádí podle klasifikační stupnice: 

a) 1 – výborný, 

b) 2 – chvalitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatečný, 

e) 5 – nedostatečný. 

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČJL 
 

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2023 z ČJL. 

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli 

školy vlastní seznam: 

▪ do 31. března 2023 pro jarní zkušební období, 

▪ do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období. 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého 

školního seznamu. 

 

Zapsala: Ing. Olga Vrhelová 

 

 

Ing. Martin Slabihoudek 

ředitel školy 

https://az749841.vo.msecnd.net/sitescsczsou/alv1/eaa5850a-6d7b-4ab7-b525-9d950677784b/23-skolni-cetba-mz.c7aa4d17dea87bc2a78781c69c549dd2.pdf
https://az749841.vo.msecnd.net/sitescsczsou/alv1/891cc8e1-b44e-4adc-a750-f436909b3651/vlastni%20cetba-mz2023.ea0d649712c8f46308d5e486f6028436.pdf

