
Základní informace o maturitních zkouškách od roku 2021 podle novelizované vyhlášky 

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

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

TERMÍNY PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE   

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do   

a) 1. prosince pro jarní zkušební období,    

b) 25. června pro podzimní zkušební období.   

Škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání 

údajů Centru, v případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole do 5 dnů 

správné údaje. 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY   

Žák si volí 2 povinné zkoušky – ČJL a MA nebo cizí jazyk. Na zkoušku z ČJL a CJ jsou navázány rovněž 

zkoušky profilové části (písemná práce a ústní zkouška). 

Dále si žák může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika, matematika 

rozšiřující. 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. 

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z 

a) anglického jazyka,  

b) francouzského jazyka,  

c) německého jazyka, nebo 

d) španělského jazyka. 

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu 

a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.  

Didaktický test z matematiky trvá 135 minut.  

Didaktický test z matematiky rozšiřující (nepovinná zkouška) trvá 150 minut.  

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ 

s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.  

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Pro písemnou 

práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání. Minimální rozsah práce je 250 slov. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy maturitní seznam nejméně 60 literárních 

děl a zároveň kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Z maturitního seznamu 

literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá seznam svému vyučujícímu českého 

jazyka a literatury do 31. března 2023 pro jarní zkušební období a do 30. června 2023 pro podzimní zkušební 

období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních 

listů ke všem dílům školního maturitního seznamu literárních děl. 



Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek 

z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 

vztahující se k učivu o jazyce a slohu (neumělecký text). Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.   

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření 2 souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 

slov. Písemná práce trvá 75 minut a žák má možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci ředitel 

školy stanoví 1 zadání. Písemná zkouška je součástí každé maturitní zkoušky konané z cizího jazyka, bez 

ohledu na to, zda žák z daného jazyka koná rovněž zkoušku společné části formou didaktického testu. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy stanoví 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou 

řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu. Příprava 

k ústní zkoušce trvá 20 minut.  

  

ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PUP  

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydává školské poradenské 

zařízení. Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou. Doporučení obsahuje údaje o zařazení 

žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu 

konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné 

asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění.  

 

Frýdlant nad Ostravicí 1. září 2022 


