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Podmínky maturitní zkoušky v roce 2022
Stanovuje zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

- společná (státní)
- profilová (školní)
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou částí.

Státní (společná) část
Konaná formou didaktického testu (zadáván a vyhodnocován centrálně)
Žák koná 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
(žák si může dále zvolit max. 2 nepovinné zkoušky - žák volí z této nabídky předmětů - cizí
jazyk, matematika, matematika rozšiřující)

Školní (profilová) část
1. český jazyka a literatury (formou písemné práce a ústní zkoušky)
2. cizí jazyk, pokud si žák ve státní (společné) části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk (formou
písemné práce a ústní zkoušky)
3. 2 povinné zkoušky - žák volí předměty ze seznamu níže (formou ústní zkoušky, cizí jazyky
– písemná práce a ústní zkouška)

Pokud si žák ve státní (společné) části nezvolí zkoušku z cizího jazyka, koná zkoušku z cizího
jazyka v profilové (školní) části (cizí jazyk je v tomto případě jedním ze dvou povinných
předmětů a je konán formou písemné práce a ústní zkoušky).
Dále může žák vykonat až dvě nepovinné zkoušky, nabídka předmětů je uvedena na stránkách
školy.
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Žák, který si ve společné (státní) části MZ vybere cizí jazyk, maturuje ve školní (profilové) části
MZ ze 4 předmětů. Pokud je jeden ze dvou volitelných předmětů další cizí jazyk, může žák
požádat o jeho nahrazení jazykovým certifikátem úspěšně vykonané standardizované zkoušky
z tohoto cizího jazyka.
Písemnou žádost musí žák podat do 31. 3. 2022 pro konání MZ v jarním zkušebním období a do
30. 6. 2022 pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je úředně ověřená
kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Pro anglický jazyk jde o
zkoušky v úrovni C1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, pro
druhý cizí jazyk úroveň B2 a vyšší. Seznam zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího
jazyka profilové části maturitní zkoušky vydává MŠMT.

Žák, který si ve společné (státní) části MZ vybere matematiku, maturuje ve školní (profilové)
části MZ ze 3 předmětů. Jedním ze dvou volených předmětů musí být cizí jazyk. Žák nemůže
podat žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem.

Nabídka předmětů profilové (školní) části MZ a jejich forma zkoušení
Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk) – písemná práce a ústní zkouška
Biologie – ústní zkouška
Chemie – ústní zkouška
Matematika – ústní zkouška
Zeměpis – ústní zkouška
Fyzika – ústní zkouška
Dějepis – ústní zkouška
Základy společenských věd – ústní zkouška

Příklady volby maturitních předmětů:
1. příklad
státní (společná) část – Čj – didaktický test + Cj (Aj, Ne,Fr) – didaktický test
profilová (školní) část – Čj – pís. práce, ústní zk. + Cj – pís.práce, ústní zk. + Bio + Che
2. příklad
státní (společná) část – ČJ – didaktický test + MAT – didaktický test
profilová (školní) část – ČJ – pís.práce, ústní zk. + Cj – pís.práce, ústní zkouška + Bio
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