
MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné části (státní) a profilové části (školní). Aby 

žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit zkoušky z obou těchto částí. 

ŠKOLNÍ 

ROK 

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2021/2022 

2 povinné zkoušky 

 

• český jazyk a literatura – 

didaktický test 

 

• cizí jazyk nebo matematika – 

didaktický test 

• český jazyk a literatura – 

ústní zkouška, písemná práce 

• cizí jazyk – ústní zkouška a 

písemná práce (pokud ho má 

žák ve společné části) 

• 2 odborné předměty dle 

oboru 

OA – ekonomika, účetnictví 

EP – odborné ekonomické 

předměty (blok UCE, EKO, 

FIG, MAR, MAN) a odborné 

oborové předměty (blok PSY, 

ZSF, TSP) 

• praktická zkouška – písemná 

forma 

 

max. 2 nepovinné zkoušky: 

 

matematika nebo cizí jazyk 

matematika rozšiřující 

max. 2 nepovinné zkoušky: 

 

z nabídky předmětů dle oboru – pro 

oba obory INT 

 

Termíny pro podání přihlášky 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce na předepsaném formuláři řediteli školy, a to nejpozději 

do: 

• 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 

• 30. června 2022 pro podzimní zkušební období 

Formulář je platný i pro žáky, kteří se hlásí na zkoušku opravnou nebo na náhradní termín.  

Termíny maturitních zkoušek 

ZKOUŠKA FORMA TERMÍN TRVÁNÍ ZK. HODNOCENÍ 

Český jazyk a 

literatura 

didaktický test 2. – 4. 5. 2022 85 minut uspěl/neuspěl 

písemná práce 11. 4. 2022 110 minut/250 slov známka – 40 % 

ústní zkouška 16. 5. – 27. 5. 2022 15 minut známka – 60 % 

Cizí jazyk 

ANJ/NEJ/RUJ 

didaktický test 2. – 4. 5. 2022 110 minut uspěl/neuspěl 

písemná práce 12. 4. 2022 75 minut/200 slov známka – 40 % 

ústní zkouška 16. 5. – 27. 5. 2022 15 minut známka – 60 % 

Matematika didaktický test 2. – 4. 5. 2022 135 minut uspěl/neuspěl 

Povinné profilové 

zkoušky 

ústní zkouška 16. 5. – 27. 5. 2022 15 minut/zkouška známka 

Praktická zkouška písemná práce 

27. 4. – 28. 4. 2022 

27. 4. 2022 

obor OA – 3+3 hod  

obor EP – 5 hod 

známka 

známka 

Pozn.: Časy jsou platné pro intaktní žáky, žáci s PUP, kteří mají doporučení z PP poradny, budou 

mít časy a podmínky zkoušky uzpůsobeny dle doporučení. 



SPOLEČNÁ ČÁST MZ 

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné 

zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy 

není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky.  

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze 

slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto 

zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. Didaktické testy jsou administrovány a vyhodnocovány 

centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu a 

podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední 

ročník středního vzdělávání. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, 

skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané 

formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami 

profilové části. 

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné 

části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, se jedná také o zkoušku 

matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek 

maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky 

společné a profilové části. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná 

zkoušku povinnou. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MZ 

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části 

zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek (viz 

tabulka 1). 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. 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 

zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek 

odpovídajících jejich znevýhodnění. 

 

1) Český jazyk a literatura – písemná práce  

• délka zkoušky 110 minut – min. počet slov 250 

• žáci si vybírají ze 4 zadání stanovených ředitelem školy 

• žáci píší písemnou práci na připravený záznamový arch 

• maximální bodové hodnocení – 30 bodů, hranice úspěšnosti 40 %, tj. 12 bodů 

• písemná práce tvoří 40 % z celkové hodnocení profilové části ČJL 

 

2) Český jazyk a literatura – ústní zkouška 

• délka zkoušky 15 minut, příprava na ústní zkoušku (potítko) – 20 minut 

• žáci odevzdají do 31. března 2022 seznam literárních děl, která si vybrali 

• ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu 

• maximální bodové hodnocení – 28 bodů, hranice úspěšnosti 44 %, tj. 13 bodů 

• ústní zkouška tvoří 60 % z celkové hodnocení profilové části ČJL 

 

 



3) Cizí jazyk – písemná práce 

• délka zkoušky 75 minut – min. počet slov 200 

• ředitel stanoví jedno zadání, které se skládá ze dvou souvislých textů 

• žáci píšou písemnou zkoušku na připravený záznamový arch 

• maximální bodové hodnocení – 36 bodů, hranice úspěšnosti 44 % - platí pro ANJ a NEJ 

maximální bodové hodnocení – 30 bodů, hranice úspěšnosti 43 % - platí pro RUJ 

• písemná práce tvoří 40 % z celkového hodnocení profilové části CJ 

 

4) Cizí jazyk – ústní zkouška 

• délka zkoušky 15 minut, příprava na ústní zkoušku (potítko) – 20 minut 

• ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu 

• žáci si vybírají téma z 20 stanovených okruhů, 20 % z času zkoušky je věnováno ověření 

znalosti odborné terminologii související s daným oborem studia 

• max. bodové hodnocení – 39 bodů, hranice úspěšnosti 44 %, tj. 18 bodů – pro ANJ, NEJ 

max. bodové hodnocení – 30 bodů, hranice úspěšnosti 43 %, tj. 13 bodů – platí pro RUJ 

• ústní zkouška tvoří 60 % z celkového hodnocení profilové části CJ 

 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

 

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 

dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím 

programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 

podle SERR. Žák doloží příslušný certifikát o zkoušce do 31. března 2022. 

Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku 

navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Zkoušku 

lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 

4 zkoušky. 

 

 



OPRAVNÉ ZKOUŠKY 

Nevykoná-li žák některou dílčí část zkoušky, v dalších částech pokračuje, ale u maturitní zkoušky z 

daného předmětu neuspěje. 

• V případě, že žák povinnou zkoušku společné nebo profilové části maturitní zkoušky 

vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. 

• Opravnou zkoušku koná jen z těch předmětů, v nichž neuspěl. 

• V případě komplexní zkoušky (český a cizí jazyk) koná jen dílčí zkoušky, u kterých 

neuspěl. 

• Opravné zkoušky je možno konat v následujících pěti letech po ukončení studia. 

• Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají (nepočítají se do celkového 

hodnocení). 

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 

• Termíny: podzimní termín (září), jarní termín následujícího roku (květen) 

• Nutno se přihlásit – pro podzimní termín do 30. června; pro jarní termín do 1. prosince 

• Testy společné části v podzimním termínu se konají ve spádových školách, části 

ústní a profilové zkoušky se konají na škole, na které žák studoval. 

• Zkoušky se také konají podle jednotného zkušebního schématu. 

• Žáci obdrží pozvánku v posledním týdnu srpna. 

• Nemůže-li se žák dostavit ke zkoušce, musí písemně omluvit svoji neúčast řediteli školy. 

Ten závažnost důvodu nepřítomnosti posoudí. Bude-li omluva uznána, určí náhradní 

termín. 

 


