
 

1 

 

Společná ustanovení pro konání zkoušek profilové části maturitní 

 zkoušky ve školním roce 2022/2023 

 

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části: 
- společná část 
- profilová část 

 
Ve společné části žáci konají povinně zkoušku: 

- z českého jazyka a literatury 
- z cizího jazyka nebo matematiky 

 
 Společná část 

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí 
slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci 
z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. Žák si může zvolit takový cizí jazyk, který je 
ve škole vyučován a splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve 
školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělávání. 

 
Didaktický test z ČJL trvá 75 minut, zkouška z cizího jazyka trvá 100 minut (40 minut poslechová  
část   testu   a   60   minut   část   testu   ověřující   čtení   a   jazykové   vědomosti a dovednosti). 
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. 
Didaktické testy se budou konat v období od 2. května 2023 do 4. května 2023. 
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2023. 
 
Povolené pomůcky: všichni  žáci  mohou  mít  fixy  či zvýrazňovače na poznámky či podtržení  

v testovém sešitě 
    Matematika: MFCHT, kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav  
                         algebraických výrazů, rýsovací potřeby 

 
 Profilová část 

Tato   část   se   skládá   ze   zkoušky   z českého   jazyka   a   literatury a z cizího jazyka  (pokud   
si   žák   ve  společné  části cizí  jazyk zvolil a  z dalších  3 povinných profilových zkoušek. 
Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitelka 
školy podle RVP a ŠVP – viz samostatný dokument. 

 
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 (váha hodnocení je 40:60). 

 
Písemná práce z českého jazyka a literatury 

- vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah slov je 250 
- čas trvání je 110 minut včetně času na volbu zadání 
- žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu 
- ředitelka škola stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní

bezprostředně před zahájením zkoušky 
- po zahájení zkoušky si žák jedno téma zvolí 
- termín písemné práce z českého jazyka je pondělí 3. dubna 2023 
- povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 

 
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

- způsob a kritéria hodnocení včetně hranice úspěšnosti navrhuje ředitelka školy 
- ředitelka školy určí nejméně 60 literárních děl  
- maturitní seznam literních děl a kritéria platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku 
- žák odevzdá, dle stanovených kritérií výběru, vlastní maturitní seznam 20 děl ředitelce 

školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná – pro jarní zkušební termín 



 

2 

 

a do 30. června pro podzimní   termín 
- kritéria pro výběr děl jsou součástí školního seznamu literárních děl vydaného 

do 30. září příslušného školního roku 
- příprava k ústní zkoušce trvá na základě rozhodnutí ředitelky školy 20 minut 
- ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut 
- v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu 
- neodevzdá-li žák do 31. 3.  resp. do  30.  6  vlastní seznam  literárních  děl,  losuje  

si u zkoušky z pracovních listů ze všech děl maturitního seznamu literárních děl 
pro daný obor vzdělávání 

- termín ústní zkoušky je stanoven v harmonogramu na školní rok 2022/23 dle oboru 
a příslušné třídy 

 
Písemná práce z cizího jazyka: 

- vytvoření 2 souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov (z toho první text 
má rozsah min. 140-160 slov, druhý text je v rozsahu 60-70 slov) 

- čas trvání je 75 minut  
- ředitelka školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky 
- termín písemné práce z cizího jazyka je v úterý 4. dubna 2023 
- povolené pomůcky: překladový slovník 

 
Ústní zkouška z cizího jazyka 

- ředitelka školy stanoví 20 témat, která jsou platná i pro opravnou  
a náhradní zkoušku 

- zkouška  je  formou  řízeného  rozhovoru  s využitím   pracovního  listu  obsahujícího     
1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu 

- součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující 
se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání 

- bezprostředně před zahájením přípravy si žák vylosuje 1 téma 
- příprava k ústní zkoušce trvá dle rozhodnutí ředitelky školy 20 minut 
- ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut 
- v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma 
- pracovní list je monotematický a povinným obsahem je odborná terminologie vztahující 

se k danému oboru vzdělávání 
- termín ústní zkoušky je stanoven v harmonogramu na školní rok 2022/23 dle oboru 

a  příslušné třídy 

 
 Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 
zkoušky vydané školským poradenským pracovištěm, konají maturitní zkoušku za podmínek 
odpovídajících jejich znevýhodnění. 

 
 Termíny pro podání přihlášky 

Žák podá přihlášku k maturitní zkoušce ředitelce školy, nejpozději do: 
1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 
25. června 2023 pro podzimní zkušební období 

 
 Konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury 
Datum konání: 3. dubna 2023  
Rozsah textu: min. 250 slov 
Způsob záznamu: žák bude ručně (pomocí propisovací tužky a připravených linkovaných 
papírů) vytvářený text zaznamenávat do záznamového archu připraveného školou (pokud není 
uvedeno jinak, např. na základě uzpůsobení podmínek) 
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 Konání a rozsah textu písemné práce z cizího jazyka a literatury 
Datum konání: 4. dubna 2023  
Rozsah textu:  min. 200 slov 
 
Způsob záznamu: žák bude ručně (pomocí propisovací tužky a připravených linkovaných  
papírů) vytvářený text zaznamenávat do záznamového archu připraveného školou (pokud není 
uvedeno jinak,  např. na základě uzpůsobení podmínek) 

Maturitní seznam literárních děl 
- je  zveřejněn  na   webových  stránkách  školy   v sekci  „Pro  žáky“  –  „Maturitní 

a závěrečné zkoušky“ 
- kritéria pro sestavení vlastního seznamu žákem jsou součástí úvodu Školního 

seznamu literárních děl, který je umístěn na webových stránkách www.appptrebic.cz 

Seznam písní pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika 
- je  zveřejněn  včetně formuláře na   webových  stránkách  školy   v sekci  „Pro  žáky“  

–  „Maturitní a závěrečné zkoušky“ 
- vlastní seznam 20 písní je třeba odevzdat do 31. ledna 2023 

Délka obhajoby maturitní práce 
Celková délka obhajoby je stanovena na 30 minut 

- 5 minut příprava 
-  25 minut prezentace a rozprava k maturitní práci 

 
Termíny pro zveřejnění a volbu témat maturitních prací: 

 Listopad 2022  

Út 1. Zveřejnění a výběr témat maturitních prací pro všechny maturitní 
třídy v online aplikaci                         Čas zveřejnění: 17:00 hodin 

 
Termín pro odevzdání maturitních prací: pátek 31. března 2023 
Termín odevzdání posudků od vedoucích a oponentů: pátek 28. dubna 2023 
Předání posudků žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem 
obhajoby – viz níže. 

 
Nabídka zkoušek profilové části MZ 

Nabídka a schéma profilových ústních zkoušek jsou zveřejněna na webových stránkách školy 
www.appptrebic.cz v sekci „Pro žáky“ a dále „Maturitní a závěrečné zkoušky“ 
v samostatném dokumentu. 
Příprava k ústní zkoušce z odborných předmětů dle oborů (mimo český a cizí jazyk a dále 
obhajobu maturitní práce) trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
Termíny ústních profilových zkoušek 

 Květen 
2023 

 

Út 16. Obhajoby 3.DP – 2.MA – 2.PD 

St 17. Obhajoby 4.VS - 2.MA – 4.MD – 4.DV 

Čt 18. Obhajoby 2.MB  

Pá 19. Obhajoby 2.MB 

Po 22. Ústní MZ 3.DP – 2.PD – 2.MA 

Út 23. Ústní MZ 4.DV - 2.MA – 4.MD 

St 24. Ústní MZ 4.VS – 4.MD 

Čt 25. Ústní MZ 4.VS a 2.MB 

Pá 26. Ústní MZ 2.MB 

 
V Třebíči 2. září 2022 
Ing. Renata Hrušková, MBA  v. r. – ředitelka školy 

http://www.appptrebic.cz/

