
SPOLEČNÁ ČÁST (zkušební předměty společné části maturitní zkoušky)

2 povinné zkoušky z nabídky: Nepovinné zkoušky z nabídky:
(žák může zvolit max. 2 zkoušky)

 - český jazyk a literatura  - cizí jazyk
 - cizí jazyk, nebo matematika  - matematika

 - matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST

Povinné zkoušky: Poznámka

- český jazyk a literatura

-

Max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

- -

- -

- základy společenských věd - základy společenských věd
- biologie - biologie
- fyzika - fyzika
- chemie - chemie
- dějepis - dějepis
- zeměpis - zeměpis
- základy ekonomie - základy ekonomie

Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk 
jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka 
nepovinnou zkoušku i v profilové části.

cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve 
společné části

Další 2 povinné zkoušky z nabídky:   
cizí jazyk (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.) 

cizí jazyk (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.) 

matematika (Profilovou zkoušku z matematiky může 
žák zvolit jen v případě, že matematiku nezvolil ve 
společné části maturitní zkoušky.)

matematika (Profilovou zkoušku z matematiky může 
žák zvolit jen v případě, že matematiku nezvolil ve 
společné části maturitní zkoušky.)
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Maturitní zkouška v roce 2023

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Ve společné části maturitní zkoušky studenti konají 2 povinné zkoušky formou didaktického testu,
a mohou si zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky. Schéma je uvedeno v následující tabulce.

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,  se  didaktické  testy
v jarním zkušebním období konají v období od 2. května do 15. května. Konkrétní termíny konání
didaktických  testů  v  jarním zkušebním  období  určí  ministerstvo  nejpozději  do  15.  srpna,  který
předchází školnímu roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických
testů určí ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
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.
Žák  může v profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit
nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.

Nabídka předmětů, ze kterých žák volí povinné, případně nepovinné zkoušky v profilové části:
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Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce
a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Profilové zkoušky z ostatních předmětů se konají  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí. 

Profilovou zkoušku z matematiky může žák zvolit jen v případě, že matematiku nezvolil ve společné
části maturitní zkoušky.

Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy pro jarní
zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejím konáním.

Přihlašování k maturitní zkoušce 
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy,
a to nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období, a do 25. června  2023 pro podzimní
zkušební období.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Podle  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném a  jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon) ředitel školy stanovuje, že pokud žák
koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu povinnou a jednu
nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem,
který  dokládá  jazykové  znalosti  žáka  na  úrovni  B2  nebo  vyšší  podle  Společného  evropského
referenčního rámce pro jazyky. 
Podle školského zákona informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit
jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní
zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2023 pro
konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června  2023 pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období.  Součástí  žádosti  je  vždy doklad  nebo úředně ověřená
kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

V Lipníku nad Bečvou 27. 9. 2022 Mgr. Jiří Farný
               ředitel školy
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