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Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace 
 

Tyršova 609, 798 52 Konice 

 
IČO : 47918594, tel.: 582 302 671, ID DS: ieegh5c,  e-mail: reditelna@gymnazium-konice.cz 

ZŠGKo     1096 /2022 

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 
 

Organizace maturitní zkoušky 
Způsob a podmínky ukončování vzdělávání stanoví § 77 a následující školského zákona 

a vyhláška  177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní 

zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák 

získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní 

zkoušky. 

 

Společná část maturitní zkoušky 

1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem), 

a 

c) matematika. 

2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 

zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů 

uvedených v odstavci 1 písm. b) a c). 

 3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 

testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to 

způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. 

4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze 

zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika 

rozšiřující. 

 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud 

si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek, které žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy. 

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. 

3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepo-

vinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat 

těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a  sou-

časně též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Témata jsou platná i pro opravnou 

zkoušku a náhradní zkoušku. 
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4)  Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Příprava k ústní zkoušce trvá 

15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

5) Profilové zkoušky z ostatních předmětů se konají formou ústní zkoušky před zkušební ma-

turitní komisí. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut s výjimkou zkoušky z deskriptivní ge-

ometrie, u které je doba přípravy stanovena na 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

 

Nabídka předmětů, ze kterých žák volí dvě povinné zkoušky (v souladu s bodem 1): 

 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

 Základy společenských věd 

 Matematika 

 Deskriptivní geometrie 

 Zeměpis 

 Biologie 

 Fyzika 

 Chemie 

 Dějepis 

 Dějiny umění 

 

Zkoušku z konkrétního cizího jazyka mohou v této části zvolit pouze žáci, kteří si zkoušku 

z tohoto cizího jazyka nezvolili již ve společné části. Žáci, kteří si ve společné části zkoušku 

z konkrétního cizího jazyka zvolili, konají profilovou zkoušku z tohoto jazyka povinně (viz 

bod 1). 

 

 

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky: 

 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

 Základy společenských věd 

 Matematika 

 Deskriptivní geometrie 

 Zeměpis 

 Biologie 

 Fyzika 

 Chemie 

 Dějepis 

 Dějiny umění 

  

 
Písemné práce 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož mini-

mální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání 

písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 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. 

Písemná práce se píše rukou do záznamového archu. (Jiný způsob zápisu může být povolen 

žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky.) 
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Písemná práce z cizího jazyka 

Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která 

je specifikována zadáním. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování 

zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

V každé části písemné práce žák zpracovává formou souvislého textu jedno téma/jednu komu-

nikační situaci v požadovaném rozsahu slov. Požadovaný rozsah první části písemné práce je 

130 – 150 slov. Požadovaný rozsah druhé části písemné práce je 70 – 80 slov. 

Písemná práce trvá 70 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový 

slovník. 

Písemná práce se píše rukou do záznamového archu. (Jiný způsob zápisu může být povolen 

žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky.) 
 

Ústní zkoušky 
 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je ředitelem školy určen maturitní seznam 

literárních děl. 

 

Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. 

I. Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 tituly 

II. Světová a česká literatura do konce 19. století – min. 3 tituly 

III. Světová literatura 20. a 21. století – min. 4tituly 

IV. Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 titulů 

 

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s výše uvedenými kritérii žák připraví vlastní 

seznam literárních děl; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá 

seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. 

června pro podzimní zkušební období. 

Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní 

zkoušku. 

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. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. března 

pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období vlastní seznam 

literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu 

literárních děl pro daný obor vzdělání. 

 

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem stanoví 25 témat. Témata jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracov-

ního listu obsahujícího více zadání k jednomu konkrétnímu tématu. 
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Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní 

zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 

stejné téma. 

Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

 
Přihláška k maturitní zkoušce 

Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák ředitelce školy do 1. 12. 2022 pro jarní zkušební 

období a do 25. 6. 2023 pro podzimní zkušební období. 

 

Termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu  s  §  2  odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 na 2 – 5.května 2023. Časový rozvrh 

konání didaktických testů (jednotné zkušební schéma) určí MŠMT. 

 

Termíny profilové části maturitní zkoušky 

Písemná práce z českého jazyka a literatury se koná ve středu 12. 4. 2023, písemná práce 

z cizího jazyka se koná ve čtvrtek 20. 4. 2023. 

Ústní zkoušky společné části budou probíhat ve dnech: 22. 5. - 25. 5. 2023. 

 

 

 

V Konici 31. 8. 2022     Mgr. Eva Obrusníková 

ředitelka školy 


