
Model a nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné a profilové 
části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 

Úvodní informace 

Studium maturitních oborů je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání je 
vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou 
o ukončování studia na středních školách. (podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon v 
platném znění)  
 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.  

Na základě novelizace školského zákona a tzv. „maturitní“ vyhlášky č. 177/2009 Sb. došlo k výrazným 
změnám modelu MZ počínaje školním rokem 2020/2021. MZ sice stále zůstává rozdělena na dvě části 
(společnou – dříve státní a profilovou část), ale dochází k zásadním změnám ve struktuře obou částí.                           
Společná část se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury (pouze formou didaktického 
testu), dále si žáci vybírají mezi zkouškou z cizího jazyka (AJ nebo NJ) a matematikou (opět pouze formou 
DT). Povinná MZ z matematiky byla zrušena v novele školského zákona, takže SČ MZ má i nadále 2 
povinné zkoušky.                                                                                                                                                      
Didaktické testy společné části se hodnotí pouze slovně (uspěl/a nebo nespěl/a), CZVV (CERMAT) 
vyhodnotí DT a procentuálně vyjádří úspěšnost v daném předmětu, žáci tedy z těchto zkoušek konaných 
formou DT neobdrží známku. 

Největší změny se týkají profilové části MZ. Ta se nově skládá:  

a) z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury (formou písemné práce a ústní zkoušky) a z povinné 
zkoušky z toho cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části AJ/NJ (tu žák koná, pokud si ve společné 
části nezvolil matematiku),  

b) ze tří povinných profilových zkoušek –  1. Obhajoba maturitní práce – před maturitní komisí                                         
2. Praktická MZ - má písemnou a/nebo praktickou formu                                                                                          
3. Odborné předměty – ústní zkouška 

Žáci si mohou navíc zvolit ve společné i profilové části 2 nepovinné zkoušky (např. matematika 
rozšiřující), přičemž výsledky z těchto nepovinných zkoušek, zvolených nad rámec povinných, nemají vliv 
na celkový výsledek MZ. Žák u MZ uspěje, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a 
profilové části MZ. 

Přehledná tabulka MZ: 

 Společná část Profilová část  

Povinné zkoušky DT ČJL ČJL PP a ÚZk.   

 DT AJ/NJ AJ/NJ PP a ÚZk.  MAX. 2 

 DT MAT   

  Obhajoba MP  

  Praktická MZ MIN. 3 

  Odborné předměty  

    

Nepovinné zkoušky MAT rozšiřující AJ (2. jazyk nevybraný ve SČ) PP a ÚZk. MAX. 2 

  NJ (2. jazyk nevybraný ve SČ) PP a ÚZk.  



(jedinou změnou pro žáky je přesun PP a ústní zkoušky z ČJL a AJ/NJ do profilové části MZ) 

CZVV (CERMAT) přizpůsobuje zkušební dokumentaci (DT) pro společnou část MZ, škola zajišťuje 
uzpůsobení podmínek profilové části MZ dle doporučení ŠPZ (PPP) – zůstává obdobné jako dříve a týká 
se navýšení časového limitu, formální, příp. obsahové úpravy zkušební dokumentace, možnosti 
alternativního zápisu, úpravy kritérií hodnocení atd. V platnosti zůstávají doporučení vydaná před 
nabytím účinnosti novelizované vyhlášky, a to i pro PP a ÚZ z ČJL a CJ ve společné a profilové části MZ. 

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako 
povinnou zkoušku, nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika 
rozšiřující, pro který bude katalog požadavků vydán na podzim 2020, jsou zkoušky koncipovány v 
souladu s platnými katalogy požadavků.                                                                                                                                         

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou 
dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. 
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, 
příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. 
Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují. 

Profilová část maturitní zkoušky (pro maturitní obory se liší v praktické zkoušce)  
 

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika a možnosti školy a ve 
vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia.  
(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro 
daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.  
 

(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může 
volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v 
přihlášce podle § 81 odst. 1.  
 

(3) Nově se do profilové části MZ přesunuly písemné práce z ČJL a AJ/NJ a ústní zkoušky z ČJL a AJ/NJ. 
Profilová část maturitní zkoušky na naší škole se dále skládá ze tří povinných zkoušek, které musí žák úspěšně 
absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky 
nepovinné.                                                                                                                                                                       

Profilová část se tedy skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury (PP a ÚZk.), a pokud si žák ve 
společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (PP a ÚZk.), a z dalších 2 nebo 3 
povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. 
Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných 
zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního 
vzdělávacího programu.                                                                                                                                           
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.                                                                                        
Skladba i forma profilových zkoušek vychází z profilu daného oboru vzdělávání. Provedení a parametry 
profilové části maturitní zkoušky na příslušné střední škole jsou plně v kompetenci ředitele školy. 
 
Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 
dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo na úrovni vyšší podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky.  
 
Kritéria hodnocení Společné části MZ stanovuje MŠMT, kritéria hodnocení jednotlivých zkoušek profilové 
části MZ stanovuje ředitel školy ve spolupráci s předmětovou komisí a učiteli odborných předmětů, schvalují 
je členové zkušební komise pro MZ v čele s předsedkyní ZK na daný školní rok.  
 
Nezbytnou podmínkou pro konání DT v příslušném období je řádné ukončení ročníku, tzn. klasifikování na 
konci školního roku a odevzdání maturitní práce k obhajobě ve stanoveném termínu. 

https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici


Povolené pomůcky: 

Pomůcky, které žák skládající MZ, jsou vyjmenovány v katalogu požadavků dané zkoušky a upřesňuje je 
CVVZ (dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 37 odst. a)) v metodických pokynech.  
 Na testování všech zkoušek musí mít každý žák psací potřeby (propisovací tužka – modrá nebo černá 
barva).  
Pro MAT je povolena jen kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů 
(nesmí vykreslovat grafy, zjednodušovat algebraické výrazy s proměnnou a počítat kořeny rovnic – 
podrobnosti viz níže).                                                                                                                                                                 
PČP jsou povolena jen u PP z ČJL, u DT z MAT jsou vedle již zmíněné kalkulačky povoleny matematické, 
fyzikální a chemické tabulky pro SŠ a rýsovací potřeby, jako je tužka, kružítko, úhloměr, trojúhelníky, 
pravítka (nejsou zakázány šablony pro rýsování).                                                                                                      
U PP z cizího jazyka je povolen slovník bez přílohy věnované písemnému projevu nebo korespondenci. 
Formu kontroly povolených pomůcek a způsob jejího provedení stanovuje ŘŠ.  
Pokud ji neprovádí ZAD, je nutné ji vykonat před časem zahájení zkoušky podle JZS. 
V naší škole provádějí prohlídku kalkulaček, překladových slovníků a pravidel českého pravopisu 
vyučující ČJL, AJ, NJ a MAT, pomůcky jsou následně uloženy na sekretariátu a vydány žákům těsně 
před zahájením úvodní administrace zkoušek většinou zadavatelem nebo na sekretariátu školy. 
V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky (záložky a zvýrazněné pasáže 
zakázány nejsou). Žádné pomůcky nejsou povoleny u DT z ČJL a CJ = AJ a NJ. 
Žáci mohou kromě vlastních povolených pomůcek využít pomůcky poskytnuté školou (ta musí zajistit 
jednu sadu povolených pomůcek pro každou učebnu).  
ŘŠ po dohodě s vyučujícími (předmětovou komisí) a zkoušejícími stanoví také povolené pomůcky 
používané při ústní části profilové části MZ, které jsou žákům k dispozici na potítku při přípravě nebo 
v místnosti, kde zkouška probíhá. Jde např. o mapy, dataprojektor s plátnem a notebook u obhajob 
maturitních prací, slovníky apod. Pro žáky s PUP jsou určeny speciální pomůcky, se kterými již pracují nebo 
které jsou jim doporučeny ŠPZ a uvedeny v posudku, který žák odevzdává s přihláškou k MZ.  

 
Povolení či zákaz konkrétních pomůcek je zcela v kompetenci ředitele školy, proto je vždy vhodné se u 
vedení školy dopředu informovat, zda bude příslušná pomůcka u maturitní zkoušky akceptována. 
Ředitel školy také může žákům poskytnout pomůcky školní. 
 

Při vyplňování záznamového archu a při psaní písemné práce používejte pouze modře či černě píšící 
propisovací tužku. 
Odpovědi, které nebudou uvedeny v záznamovém archu či ve vymezených polích, nebudou 
hodnoceny. 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají vedle výše uvedených pomůcek možnost využít 
kompenzační pomůcky, které uvedlo školské poradenské zařízení do jejich doporučení (podrobněji viz 
vyhláška č. 177/2009 Sb.). Žáci, kteří se vzdělávali v předcházejících 8 letech alespoň 4 roky ve škole 
mimo území České republiky a kteří o to při podávání přihlášky k maturitní zkoušce požádali, mohou 
navíc využít překladový slovník. 
 

UPOZORNĚNÍ! V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky či vpisky. 
Využití záložek či podtržení některých pasáží je tolerováno.                                                                                 
Použití jakýchkoli jiných pomůcek (např. mobilních a jiných elektronických zobrazovacích zařízení, tj. 
mobilních telefonů, notebooků, netbooků, smartbooků, PDA, tabletů, čteček elektronických knih, 
audiopřehrávačů, MP3 přehrávačů, PMC, MID, speciálních hodinek s možností nahrání dat aj.) než 
povolených je přísně zakázáno a v případě jejich použití na ně bude nahlíženo jako na hrubé porušení 
pravidel maturitní zkoušky vedoucí k vyloučení žáka ze zkoušky.                                                                                                                                                              
Stejně se bude nahlížet i na napovídání, opisování apod.  
 

Žák musí pracovat samostatně. Doporučujeme proto řádně se na zkoušku připravit a pokyny pro 
povolené pomůcky dodržovat. 



 

Termíny pro podání přihlášky 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce [PDF, 398 kB] řediteli školy, a to nejpozději do:                                                       

1. prosince 2022 pro jarní zkušební období (jde o datum doručení)                                                                         
23. června 2023 pro podzimní zkušební období        -“- 

Harmonogram a termíny konání společné a profilové části maturitních zkoušek 2022/2023 v jarním termínu: 

do 30. 9. 2022  zveřejnění Školního seznamu literárních děl a kritérií pro žákovský seznam 

   vyhlášení nabídky profilových zkoušek (včetně formy, témat maturitních prací apod.)  

do 30. 11. 2022  výběr tématu maturitní práce 

1. 12. 2022  nejzazší termín doručení přihlášky řediteli školy (včetně posudku ze ŠPZ - PPP) 

do 14. 12. 2022  ukončení přihlašování v projektu MZ2021 

do 18. 12. 2022  předání výpisů z přihlášek k MZ jaro 2021 žákům 

do 15. 1. 2023  vyhlášení jednotného zkušebního schématu (detailní rozpis DT MŠMT) 

březen 2023  stanovení způsobu a kritérií hodnocení ústní zkoušky z ČJL a AJ/NJ 

8. 4. 2023  praktická maturitní zkouška profilové části třídy NS2 – dle rozpisu 

18. - 20. 4. 2023  písemné maturitní zkoušky profilové části (PP ČJL a PP AJ/NJ) 

2. – 5. 5. 2023  didaktické testy společné části maturitní zkoušky – podle rozpisu MŠMT (JZS) 

15. – 17. 5. 2023  ústní maturitní zkoušky profilové části – dle rozpisu školy (OP, OMP, ČJL, AJ/NJ) 

14. 5. 2023  předání výsledků didaktických testů 

 
 
V Pelhřimově 29. října 2022  
Mgr. Libor Capák  
ředitel školy 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf

