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ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/ 2022 

 
 
Maturitní zkouška (dále jen MZ) se skládá ze společné a profilové části.  
Žák získá střední vzdělání s MZ, jestliže úspěšně vykoná obě části MZ. 
Podmínkou pro vykonání MZ je ukončení posledního ročníku studia. 
 
 1. SPOLEČNÁ ČÁST 
Ve školním roce 2021/2022 se skládá ze 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo 
matematika). 

 
Termín konání didaktických testů ve společné části MZ v jarním zkušebním období je stanoven na období  
2. – 6. května 2022. 

 
Povinné zkoušky: 
- zkouška z českého jazyka a literatury (didaktický test) 
- zkouška z cizího jazyka (didaktický test) nebo z matematiky (didaktický test) 
 
1. 1.   
Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí kombinaci předmětů český jazyk a literatura a cizí 
jazyk (AJ, NJ, RJ nebo FJ), pak z těchto dvou zvolených předmětů povinně koná i písemnou práci 
a ústní zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky. 
K těmto dvěma předmětům (ČJL a jeden CJ) si pak žák zvolí další dva předměty z nabídky předmětů 
profilové části maturitní zkoušky. K těmto dvěma předmětům si žák může zvolit další dva předměty jako 
nepovinné. 
 
Termín konání písemných prací z ČJL a CJ bude upřesněn. 
 
1. 2.  
Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí kombinaci předmětů český jazyk a literatura a 
matematika, pak z ČJL koná didaktický test ve společné části, dále koná písemnou práci a ústní zkoušku 
z ČJL v profilové části maturitní zkoušky. Z předmětu matematika koná pouze didaktický test v rámci 
společné části. 
Dále si žák zvolí další dva předměty z nabídky předmětů profilové části maturitní zkoušky. K těmto dvěma 
předmětům si žák může zvolit další dva předměty jako nepovinné. 
 
 
Nepovinné zkoušky ve společné části:  
- Matematika rozšiřující (didaktický test) 
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2.  PROFILOVÁ ČÁST: 2 povinné zkoušky a až 2 nepovinné zkoušky     
 
Ředitel školy stanovil nabídku povinných a nepovinných zkoušek, dále stanovil formu, témata a termíny 
konání těchto zkoušek. Tyto zkoušky jsou ústní. 
 
Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022: 
Termín:  16.-19. 5. 2022 
Forma:  ústní zkouška před zkušební komisí (15-20 minut příprava, nejdéle 15 minut zkouška) 
 
Skladba předmětů: 
Anglický jazyk  
Německý jazyk 
Ruský jazyk 
Francouzský jazyk 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Zeměpis 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Estetická výchova – hudební 
Estetická výchova – výtvarná 
Informatika    
                  
Z této skladby předmětů si žák volí 2 předměty pro povinnou zkoušku a nejvíce 2 předměty pro 
nepovinnou zkoušku. 
 
Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné i 
profilové části. Nepovinné zkoušky se do konečného hodnocení nezahrnují. Celkové hodnocení MZ se 
oznámí žákovi neprodleně po obdržení výsledků z centra (Cermat). 
 
Přihlášky k MZ podává žák řediteli školy do 1. 12. 2021. Přihláška obsahuje volbu předmětů ve společné 
i profilové části včetně nepovinných zkoušek. 
 
3. Písemná práce z českého jazyka a literatury (ČJL) 
 
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, 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. 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 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. 
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. 
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4. Písemná práce z cizího jazyka (CJ) 
 
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. Při konání písemné 
práce má žák možnost použít překladový slovník. 
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům 
zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po 
zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování 
zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. 
 
5. Ústní zkouška z ČJL 
 
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. 
Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 
Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném 
ředitelem školy; to je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, 
v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní 
zkouška koná, pro podzimní zkušební období. 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek 
nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a 
dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k 
ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 
dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
 
6. Ústní zkouška z CJ 
 
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem 
stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní 
zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
stejné téma.”. 
 

7. Nahrazení zkoušky z cizího jazyka jiným způsobem 
 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou zkoušku 
profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž platí pro 1 
nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky 

  

Standardizovaná zkouška dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím 
programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 
Informaci o standardizovaných zkouškách, které mohou nahrazovat zkoušku z cizího jazyka, zveřejní 
ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace 
je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.  
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Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním 
zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném 
vykonání standardizované jazykové zkoušky. 
 
 
Hranice, 15. 9. 2021 
 
 
 
 
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 
Ředitel školy  
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