INFORMACE O MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Maturita se skládá ze dvou částí – společné a profilové:
Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
Společná část
1. povinná zkouška – český jazyk

Profilová část
1. povinná zkouška z českého jazyka a literatury

2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo matematika

2. povinná zkouška z cizího jazyka (pokud žák si
ve společné části zvolil cizí jazyk),
+ další 2 povinné profilové zkoušky z nabídky
stanovené ředitelem školy níže.

Max. 2 nepovinné zkoušky (CJ, M) a M rozšiřující

Nepovinné zkoušky (max. 2 zkoušky z nabídky ŘŠ)

SPOLEČNÁ ČÁST („STÁTNÍ MATURITA“)
Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu
a za stejných podmínek prostřednictvím CZVV (Cermat). Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem
obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Povinně se skládají 2 zkoušky v jedné úrovni
obtížnosti.
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – maturují všichni žáci
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury ve společné části se realizuje formou didaktického testu,
který je jednotně zadáván a vyhodnocován podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.


Didaktický test bude realizován v rámci jednotného zkušebního schématu jednotně v celé republice
v období od 2.- 5. května 2023. Trvá 75 minut. Jeho vyhodnocení probíhá centrálně-automatizovaně,
výsledky zpřístupní Cermat škole do 15. května 2023. Hodnocení je „uspěl“ nebo „neuspěl“ a
procentuální vyjádření úspěšnosti.

CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA – žák si musí zvolit jednu zkoušku
Maturitní zkouška z cizího jazyka se ve společné části realizuje formou didaktického testu, který je jednotně
zadáván a vyhodnocován podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.


Didaktický test bude realizován v rámci jednotného zkušebního schématu jednotně v celé republice
v období od 2.- 5. května 2023. Trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut
část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Jeho vyhodnocení probíhá centrálněautomatizovaně, výsledky zpřístupní Cermat škole do 15. května 2023. Hodnocení je „uspěl“ nebo
„neuspěl“ a procentuální vyjádření úspěšnosti.



Maturitní zkouška z matematiky je koncipována jako didaktický test, realizována bude centrálně
v období od 2. - 5. května 2023. Trvá 120 minut. Hodnocení probíhá v režii Cermatu, výsledky

obdrží škola do 15. května 2023. Hodnocení je „uspěl“ nebo „neuspěl“ a procentuální vyjádření
úspěšnosti.

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
Dle zájmu si žák může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z nabídky:
cizí jazyk nebo matematika a matematika rozšiřující.
PROFILOVÁ ČÁST
Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Profilová část
maturitní zkoušky sestává z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury, z povinné zkoušky z cizího
jazyka (pokud si ho žák zvolil) a dalších dvou povinných zkoušek z nabídky stanovené ředitelem školy
v níže uvedené tabulce. 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 vždy ústní formou. Všechny zkoušky jsou realizovány před zkušební maturitní komisí a úroveň
obtížnosti je jednotná.
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA


Písemná práce – žák tvoří souvislý text, jehož celkový minimální rozsah je 250 slov, trvání písemné
práce je stanoveno na 110 minut včetně času na volbu zadání. Ředitel školy stanoví 4 zadání, která
jsou stejná pro všechny žáky školy, jsou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky,
žák si volí jedno zadání.



Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60
literárních děl, ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy
pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání
ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Každý žák připraví vlastní
seznam literárních děl v souladu s kritérií stanovenými ředitelem školy v počtu minimálně 20
literárních děl.

CIZÍ JAZYK


Písemná práce – žák tvoří souvislý text, jehož celkový minimální rozsah je 200 slov, trvání písemné
práce je stanoveno na 60 minut včetně času na volbu zadání. Ředitel školy stanoví 1 zadání, které je
stejné pro všechny žáky školy, je žákům zpřístupněno bezprostředně před zahájením zkoušky.



Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – ředitel školy stanoví 20 - 30 témat, která jsou
rovněž platná pro opravnou i náhradní zkoušku. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného
rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu,
zkouška je monotematická, bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1
téma.

ZKOUŠKY Z DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ


Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – ředitel školy zveřejní pro každou zkoušku
konanou ústní formou 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. V jednom dni nelze
losovat dvakrát stejné téma.

Povinné předměty profilové části MZ (žák volí dva)
Nepovinná MZ (žák může volit nejvýše dva)
min. celková hodinová dotace 4 hodiny za studium
 Matematika
 Další předmět profilové části, pokud
nebyl zvolen jako povinný a nebyl
 Cizí jazyk (nabídka obsahuje všechny cizí
předmětem společné části
jazyky vyučované na škole)
 Biologie
 Fyzika
 Chemie
 Zeměpis
 Základy společenských věd
 Dějepis
 Informatika a výpočetní technika
 Základy ekonomiky a administrativy
Zkoušky profilové části vykonají žáci před zkušební maturitní komisí v termínu od 16. května 2023,
písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka budou realizovány v průběhu dubna 2023.
Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní
zkoušky se však nezapočítávají. Vydání maturitních vysvědčení je plánováno na 26. května 2023.
Uzávěrka podání přihlášky k maturitní zkoušce je pro žáky stanovena na den 1. prosinec 2022. Žáci s PUP
spolu s přihláškou odevzdávají i posudek PUP.
Detailní informace o průběhu: www.cermat.cz
Bohumín 1. září 2022
PaedDr. Miroslav Bialoń
ředitel školy

