
ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2022 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán 
podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje podmínky konání maturitních zkoušek v roce 2023. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar 

 

 

Maturitní zkouška (MZ) ve školním roce 2022/2023 se skládá ze společné a 
profilové části. Žák musí úspěšně složit všechny povinné zkoušky. 

• Společná část maturitní zkoušky 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a 
z druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk. Zkoušky 
společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu. 

 V podzimním zkušebním období se didaktické testy konají ve dnech 1.- 10. září 
2023. 
Pozvánky na didaktické testy Vám budou odeslány dne 15.srpna 2023. 

Zkouška z českého jazyka a literatury 
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut. 

Zkouška z cizího jazyka 
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk-trvá 100 minut a zahrnuje 40 minut 
poslechovou část a 60 minut část testu ověřující čtení, jazykové vědomosti a 
dovednosti.  

Zkouška z matematiky 
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut.  

• Profilová část maturitní zkoušky 

Podoba profilové části je plně v kompetenci ředitele školy. Profilová část maturitní 
zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a ze zkoušky z cizího 
jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky. Další tři povinné zkoušky 
představuje praktická maturitní zkouška a dva profilové předměty dle studijního 
oboru. 
 

 

 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar


Termíny: 

Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury se bude konat 17.4.2023 

Písemná práce z cizího jazyka se koná o den později tj. 18.4.2023 
 

 

 

Praktické maturitní zkoušky probíhají v následujících termínech: 

Třídy: 4AZA, 4BZA, 4CZA  20.4.- 26.4. 2023 

 4LAA    24.4.2023 

4ZDL, 4MSR     25.4. - 26.4. 2023 

Ústní maturitní zkoušky proběhnou v tomto období: 

Třídy: 4ZDL, 4LAA, 4MSR  16.5. -19.5. 2023  

4APS,4BPS, 4CPS  22.5.- 26.5. 2023  

 

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební 
komisí trvající 15 minut. 

• Zkoušky profilové části maturitní zkoušky mají povahu ústní zkoušky v 

délce trvání 15 minut. Příprava na český jazyk a literaturu a cizí jazyk bude 

20 minut, na další profilové zkoušky 15 minut. 

• Hodnocení žáků vychází z kritérií hodnocení daného předmětu. Každá 

zkouška profilové části se hodnotí samostatně a to známkou 1 až 5. 
 

. Všichni žáci 4. ročníků na základě autentizačního kódu žáka obdrženého na výpisu 

z přihlášky se mohou registrovat ve „Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) a získat své 

výsledky ihned po zveřejnění Centrem! Žáci 4. ročníků odevzdají seznam přečtených 

knih (20 titulů) vyučujícím českého jazyka nejpozději do 31.3. 2023. Vysvědčení za 4. 

ročník bude vydáno 14.5 2022. Žáci všech tříd mají stanoveno studijní volno týden 

před vlastním termínem ústních maturitních zkoušek tj. 8.5.- 12.5. 2023 a následně 

od 15.5.-19.5.2023. 

V Plzni dne: 19.10. 2022 

      RNDr. Milan Štěpánek 

zástupce ředitelky školy  


