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Maturitní zkouška 2023 – informace
Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou: zákonem č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní
zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.
Společná část maturitní zkoušky
Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku
z českého jazyka a literatury (85 minut). V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou
z cizího jazyka (110 minut, z toho poslechová část 40 minut) nebo matematiky (135 minut).
Zkoušky se konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné
části uvedeny známky.
Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části
z nabídky cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze
stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku. Výsledky žáka z nepovinných
zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.
Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část se skládá povinně pro všechny žáky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve
společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka.
Žáci se dále přihlašují k dalším 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek
(počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven ve školním vzdělávacím programu
a v „Rozhodnutí ředitele 01-2022/2023“). Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné
profilové zkoušky, které jsou stanoveny pro každý obor v „Rozhodnutí ředitele 01-2022/2023“.
Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce
a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Ostatní zkoušky profilové části jsou prováděny
formou uvedenou ve školní nabídce profilových zkoušek.
Český jazyk a literatura
Písemná práce
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího
slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času
na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Ředitel
školy stanoví 4 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky.
Způsob záznamu písemné práce z českého jazyka a literatury bude rukopisný s výjimkou doporučení
k přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.
Ústní zkouška
Žák si ze školního seznamu literárních děl na základě stanovených kritérií sestaví vlastní seznam 20
literárních děl, který odevzdá do 31. března (pro jarní zkušební období) a do 30. června (pro podzimní
zkušební období). Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Cizí jazyk:
Písemná práce
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním
rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitel školy
stanoví 2 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Způsob
záznamu písemné práce z cizího jazyka a literatury bude rukopisný s výjimkou doporučení k přiznání
uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.
Ústní zkouška
Uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, jehož součástí je i zadání
ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Žák si
losuje z 20 maturitních témat. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15
minut.
Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky
Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního
vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které
uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) nemají
vliv na celkový výsledek žáka.
Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných
MŠMT. Pro školní rok 2022/2023 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2023.
Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským
zákonem a maturitní vyhláškou.
Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních
dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat
náhradní zkoušku.
V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního
předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou
zkoušku.
Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na
základě opatření obecné povahy 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 (tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu
opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše
uvedené skupiny žáků 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.
Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého
znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání
zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních
pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do
záznamových archů.
Další informace o maturitní zkoušce najdete na adrese: https://maturita.cermat.cz/
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