
Vnitřní předpis ředitele školy – maturita 2022 

Tento předpis rozpracovává a upřesňuje některá ustanovení školského zákona (ve znění 
účinném od 25. 8. 2020) Postupuje podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou v platném znění 
Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a 

profilovou 
Společná část: 

Povinné zkoušky: 

1) český jazyk a literatura 

2) cizí jazyk nebo matematika 

 

Profilová část: 

Povinné zkoušky:  

1) český jazyk a literatura 

2) pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, zkouška z tohoto cizího jazyka 

3) z dalších 2 povinných profilových zkoušek  

 

!!!Žák GFP, který si nezvolí cizí jazyk ve společné části, musí si ho zvolit 

v části profilové!!! 
 

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, 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.  
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DALŠÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY 

Z NABÍDKY (VIZ NÍŽE) 
(POKUD SI ŽÁK VE SPOLEČNÉ 

ČÁSTI ZVOLÍ CIZÍ JAZYK 
JAKO NEPOVINNOU ZKOUŠKU, 

KOMÁ Z TOHOTO JAZYKA 
NEPOVINNOU ZKOUŠKU I 

V PROFILOVÉ ČÁSTI) 

 
CIZÍ JAZYK, 

POKUD SI ŽÁK TENTO CIZÍ 
JAZYK ZVOLIL VE SPOLEČNÉ 

ČÁSTI 
 

 
2 DALŠÍ  

PROFILOVÉ ZKOUŠKY 
 

 
 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici


OBSAH A FORMA JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK 

 
ČESKÝ JATYK A LITERATURA 
Zkouška z českého jazyka a literatury je dělena na část společnou a profilovou.  
• Společná část: didaktický test 
• Profilová část: písemná práce a ústní zkouška 
 
Didaktický test: 
Didaktický test trvá 75 minut a hodnotí se slovně „uspěl/a“ nebo „neuspěl/a“ s procentuálním 

vyjádřením úspěšnosti. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. 
 
Písemné práce: 
Z 6 zadání, které vyhlásí ředitel školy, si žák vybere jedno. Žáci mohou používat Pravidla českého 
pravopisu.   
Vyhodnocení práce probíhá podle metodiky, která byla v předcházejících letech označována jako 
centrální. 

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. 
Minimální rozsah práce je 250 slov. 
Hodnocení se vyjadřuje známkou. 
 
Ústní zkouška: 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

 

Podmínky pro stanovení žákova seznamu literárních děl 
Každý žák připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam literárních děl, který 
odevzdá řediteli školy; vlastní žákův seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož si příslušný 
žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky.  
  

 
MINIMÁLNÍ POČET DĚL V ŽÁKOVĚ SEZNAMU   

CELKOVÝ POČET LITERÁRNÍCH DĚL   20  

Světová a česká literatura do konce 18. stol. 2 

Světová a česká literatura do konce 19. stol. 3 

Světová literatura 20. a 21. stol. 4 

Česká literatura 20. a 21. stol. 5 

Próza 2 

Poezie 2 

Drama 2 

• Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  

• Seznam žáka může obsahovat maximálně jedno dílo od jednoho autora.  
• Žák odevzdá vlastní seznam četby řediteli školy   

pro jarní zkušební období - do 31. 3. 2022  
pro podzimní zkušební období – do 30. 6. 2022 

 
!!! Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u 
zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsažených ve školním seznamu literárních děl. 

(Vyhláška 177/2009 Sb. § 14b odst. 4) !!! 
 

 

 

 

 



CIZÍ JAZYK – SPOLEČNÁ ČÁST  
Maturitní zkouška (MZ) ze zkušebního předmětu cizí jazyk ve společné části má charakter 
didaktického testu. Test se hodnotí slovně „uspěl(a)“ a „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením 
úspěšnosti. Zkoušku je možné konat z jednoho ze čtyř cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský 
jazyk, německý jazyk, španělský jazyk.  
Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky z cizího jazyka je i složit její další dvě části – písemnou 

práci a ústní zkoušku, které jsou součástí profilové části.  
Maturitní zkouška z cizího jazyka ve společné části tedy zahrnuje pro všechny nabízené cizí jazyky 
tři povinné zkoušky:  

•  didaktický test – řazen do společné části,  

•  písemnou práci – řazena do profilové části,  

•  ústní zkoušku – řazena do profilové části.  
 
Didaktický test se skládá ze dvou subtestů:  

•  poslech,  

•  čtení a jazyková kompetence.  
Poslechový subtest trvá 40 minut.  

Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut.  
Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. 
Slovníky nejsou během testování povoleny. Žák může používat během testování pouze psací 
potřeby.  
 

Vázané profilové zkoušky na společnou část 
 
Písemná práce  
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce je zařazena do profilové části.  
Vymezený čas: 60 minut.  
Ředitel školy stanoví dvě zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 

Žák si jedno zadání zvolí a vytvoří souvislý text v minimálním rozsahu 200 slov.  
Žáci mohou používat překladový slovník, hodnocení se vyjadřuje známkou.  
 
Ústní zkouška  
Ústní zkouška je zařazena do profilové části.  

Uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. 
Ředitel školy stanoví 30 témat.  

Žák vylosuje jedno téma.  
Příprava trvá 20 minut, zkouška 15 minut. Hodnocení se vyjadřuje známkou.  
Písemná práce tvoří 40 %, ústní část 60 % z celkového hodnocení.  
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které 
neuspěl.  
 
Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky.  
• nahradit lze celou profilovou zkoušku – tj. písemnou i ústní část 
• didaktický test ve společné části musí žák konat vždy! 
• povinnou zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky 

koná žák alespoň čtyři zkoušky.  
• žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka může žák podat do 31. 3. 2022. 

 

 
MATEMATIKA – SPOLEČNÁ ČÁST  
Forma zkoušky je didaktický test.  
Test trvá 120 minut a hodnotí se slovně „uspěl(a)“ a „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením 
úspěšnosti.  
Žák, který koná didaktický test z matematiky, bude mít v profilové části o 1 známku méně, neboť na 

konání didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška. 

 

 

 

 



PROFILOVÉ ZKOUŠKY 
profilové zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky kromě zkoušky z cizího jazyka  (viz níže)  

před zkušební maturitní komisí. 

Nabídka povinných (i nepovinných) zkoušek: 

• Základy společenských věd  

• Dějepis  

• Zeměpis  

• Matematika  

• Fyzika  

• Chemie  

• Biologie  

• IVT  

• Latina  
a 

• Cizí jazyk: anglický, německý, španělský a francouzský 
 

 

• Pokud si žák zvolí v profilové části cizí jazyk, musí to být  jiný cizí jazyk, než který si 
zvolil ve společné části. 

• Forma zkoušky v profilové části z „druhého“ cizího jazyka = písemná práce a ústní zkouška 
 

Nepovinné zkoušky 

Ve společné části MZ si žák může zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: 

• cizí jazyk 

• matematika  

• matematika rozšiřující 
Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk pro povinnou a nepovinnou zkoušku. 

Nově je do nabídky nepovinných předmětů společné části MZ zařazena matematika rozšiřující 
(dříve matematika +). Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. 

 
V profilové části může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Na výběr má stejné předměty 
jako při zkoušce povinné (viz výše). 

 

Termín přihlašování k maturitní zkoušce: 

Jarní zkušební období 

Do 1. prosince 2021 podá žák přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy; v ní 
si zvolí skladbu předmětů pro společnou i profilovou část. 
 

Podzimní zkušební období 
Do 25. června 2022 

Do 31. 3. 2022 – seznam 20 knížek pro ústní zkoušku z ČJL 

Do 31. 3. 2022 – písemná žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího 

jazyka + doklad (úředně ověřená kopie) o úspěšném vykonání zkoušky 

 

 

 



Termíny maturitní zkoušky 
Maturitní zkouška se koná v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.  
V jarním zkušebním období se koná v období od 1. dubna do 10. června 2022. V podzimním 
zkušebním období od 1. do 20. září 2022. 

 

Jarní zkušební období: * 

písemná práce z českého jazyka a 

literatury a CJ   

od 4. 4. 2022 

Didaktické testy       od 2. května do 5. května 2022 

ústní zkoušky (jak společná, tak i 
profilová část)  

od 16. května do 20. května 2022 

*jarní termíny (kromě didaktických testů) jsou už závazné 
 

podzimním zkušebním období:** 

testy a písemné práce      od 1.  do 10. září 2022 

ústní zkoušky (jak společná, tak i 
profilová část)  

od 1. do 20. září 2022 

Dílčí ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají 
současně. 

** podzimní termíny jsou orientační (budou upřesněny) 
 

pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové 
části. 
Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má 
možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, 

v nichž neuspěl. V případě komplexních (ČJL, cizí jazyky) zkoušek opravuje pouze tu dílčí zkoušku, 
u které neuspěl. 

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají. 

Ředitel školy na základě výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích společné části maturitní 

zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části 
maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Neratovice 27. října 2021 

 

 
 
Mgr. Aleš Jinoch 

Ředitel gymnázia 

 

Informace o maturitní zkoušce 2022:  

www.cermat.cz 
www.gfp.cz/maturity 
 

 

http://www.cermat.cz/
http://www.gfp.cz/maturity

