
e-mail: ststeplice@seznam.cz www.ststeplice.cz  tel. 774 850 395 

Maturitní zkoušky ve škol. roce 2022/2023 

Maturitní zkoušky se řídí dle platné legislativy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část maturitní zkoušky 
Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z druhé povinné zkoušky, a to buď  

z cizího jazyka (anglický nebo německý jazyk), anebo z matematiky. Zkoušky společné části se konají 

formou didaktického testu, žák je může konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního 

vzdělávání. Didaktické testy se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“.  

Ve společné části MZ se žák může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z nabídky cizí jazyk, 

matematika, matematika rozšiřující (volba z předmětů, které si žák nezvolil jako povinné zkoušky). 

Profilová část maturitní zkoušky 
Profilová část MZ se skládá ze zkoušky z předmětu český jazyk a literatura a ze zkoušky z cizího jazyka, 

pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, a dále z dalších 3 povinných zkoušek určených ředitelem 

školy (profilové zkoušky dle oborů vzdělání jsou stanoveny v dokumentu Složení profilové části MZ). 

V profilové části může žák konat až 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a 

formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídající slohové 

práci, jehož minimální rozsah je 250 slov, písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání,  

při konání písemné práce žák může použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci z českého 

jazyka jsou stanovena nejméně 4 zadání, která jsou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví seznam 20 literárních děl, která vybírá ze 

školního seznamu literárních děl dle stanovených kritérií zveřejněných ve Školním seznamu literárních 

děl.  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo souvislých textů v celkovém  

minimálním rozsahu 210 slov, písemná práce trvá 70 minut, při konání písemné práce žák může použít 

překladový slovník. Pro písemnou práci je stanoveno 1 zadání, které se zpřístupní žákům bezprostředně 

před zahájením zkoušky.  

Přihláška 
Přihlášení se provádí pouze prostřednictvím formuláře přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář a bližší 

pokyny k přihlašování k maturitní zkoušce obdrží žáci od třídního učitele. Formulář přihlášky je dostupný 

též na webových stránkách školy. Na přihlášce musí být vyplněny všechny údaje včetně vlastnoručního 

podpisu žáka. 

Pokud žák žádá o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ, musí k přihlášce přiložit 

DOPORUČENÍ z poradenského zařízení. 

Po zpracování přihlášek školou (zadání údajů do informačního systému Cermatu) obdrží žák do e-mailu 

výpis z přihlášky, který musí zkontrolovat a v případě nedostatků v údajích zašle škole správné údaje.  
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Výsledkový portál žáka  
Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žák může registrovat 

na výsledkovém portálu žáka, který slouží k zasílání dokumentů souvisejících s výsledky společné části 

MZ na e-mailovou adresu žáka. 

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY k MZ 2023 

 

                                                       Jarní zkušební období                              

➢ do 9. 11. 2022     -   odevzdání přihlášky k maturitní práci (obor vzdělání Podnikání - formulář  

                                      „Zadání maturitní práce“) 

➢ do 1. 12. 2022    -    odevzdání přihlášky k MZ (pro jarní zkušební období 2023) 

➢ do 20. 12. 2022  -    předání výpisů z přihlášek žákům ke kontrole údajů (e-mailem) 

➢ do 23. 12. 2022  -    provedení kontroly údajů na výpisu z přihlášky žákem a v případě nedostatků    

                                nahlášení správných údajů škole 

➢ od 2. 1. 2023       -   zpřístupnění výsledkového portálu na www.maturita.cermat.cz 

➢ do 31. 1. 2023     -   odevzdání přihlášky k praktické maturitní zkoušce z odbor. předmětů   

                                grafického designu 

➢ do  1. 3. 2023    -    odevzdání maturitní práce (obor vzdělání Podnikání) 

➢ do 31. 3. 2023    -    odevzdání vlastního seznamu literárních děl žákem vyučujícímu českého  

                                jazyka 

➢ duben 2023       -     písemné práce (sloh. práce z CJL, AJ, NJ) a praktické maturitní zkoušky 

➢ 2. – 5. 5. 2023   -     didaktické testy 

➢ do 15. 5. 2023    -    zpřístupnění výsledků didaktických testů Centrem (Protokol o výsledcích  

                                didaktických testů) 

➢ od 16. 5. 2023    -    ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací 

➢ do 15. 6. 2023    -    zpřístupnění protokolů o výsledcích společné části MZ žáka Centrem 

                                          Podzimní zkušební období 

➢ do 25. 6. 2023    -    odevzdání přihlášky k MZ (pro podzimní zkušební období 2022) 

➢ do 30. 6. 2023    -    odevzdání seznamu literárních děl žákem vyučujícímu českého jazyka 

                                (pro podzimní zkušební období) 

➢ od 1. 9. 2023   -     didaktické testy (podzimní zkušební období) 

➢ do 10.9. 2023    -    zpřístupnění výsledků didaktických testů Centrem 

 

 

 
Opravné zkoušky 
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, může omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů 

od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákovi právo konat náhradní 

zkoušku. 

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu. 

 

Výjimka: Maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, mají na základě 

opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických 

testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky. Toto 

navýšení se týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto 

zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky. 

 

 

 

Informace k maturitní zkoušce na www.ststeplice.cz a na www.maturita.cermat.cz 
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