
Maturitní zkouška 

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. 

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické 
testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro 
připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. 
 
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. 

Společná část - pouze didaktický test 
Profilová část 

1. povinná zkouška – český jazyk a literatura 
1. povinná zkouška z českého jazyka a 

literatury 

2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo 
matematika 

2. povinná zkouška z cizího jazyka (pokud si 
žák ve společné části zvolil cizí jazyk) 

+ další 3 povinné profilové zkoušky  

 (viz níže) 

 

Společná část:  

1. předmět: český jazyk a literatura – didaktický test píší povinně všichni žáci, trvá 85 minut. 
2. volitelný předmět:  

 cizí jazyk – trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část 
testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti; 

 matematika – trvá 135 minut. 

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném 
termínu a za stejných podmínek prostřednictvím CZVV (CERMAT). Ministerstvo určuje v rozsahu 
daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Povinně se skládají 
2 zkoušky v jedné úrovni obtížnosti: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. 
Všechny zkoušky ve společné části se realizují formou didaktického testu, předpisem. 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl (a)“, nebo „neuspěl (a)“ 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

  



 

 Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky sestává z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury, z povinné 
zkoušky z cizího jazyka v případě, že si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, a dalších tří povinných 
zkoušek.  

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné zkoušky. Formou 
ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí se konají zkoušky z českého jazyka a literatury a z 
cizího jazyka další dvě profilové zkoušky z odborných předmětů. Praktické zkoušky profilové části 
.  

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

1. povinná zkouška z českého 
jazyka a literatury 

1) Písemná práce z ČJL: minimální rozsah 250 slov, doba 
trvání 110 minut. Žák si volí ze 4 zadání.  
Možnost použití Pravidel českého pravopisu. 

2) Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Doba 
přípravy 20 minut, doba trvání zkoušky 15 minut. 

2. povinná zkouška z cizího 
jazyka 

 

(pokud si žák ve společné části 
zvolil cizí jazyk) 

1) Písemná práce z AJ: minimální rozsah 200 slov, doba 
trvání 70 minut. Žák dostává 1 zadání.  
Možnost použití překladového slovníku. 

2) Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Žák si 
losuje z 20 témat. Doba přípravy 15 minut, doba trvání 
zkoušky 15 minut. 

Další tři povinné profilové 
zkoušky 

Zkoušky profilové části maturitních zkoušek pro 
jednotlivé obory: informace v PDF souboru. 

Povinná profilová zkouška 

Profilová část maturitní zkoušky sestává z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury, z povinné 
zkoušky z cizího jazyka v případě, že si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, a dalších tří povinných 
zkoušek.  

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce 
a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkoušky z odborných předmětů profilové 
části jsou prováděny vždy ústní formou před zkušební maturitní komisí, dále se z předmětu 
odborný výcvik koná praktická zkouška. 

  

https://sosblansko.cz/data/maturita/profilovezkousky.pdf


 

Termíny maturitních zkoušek – společná a profilová část 

Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.  

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 1. května do 10. června, v podzimním 
zkušebním období od 1. září do 20. září. 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se píší v termínu 3. - 15. května. Písemné práce 
z českého jazyka a cizího jazyka se píši v měsíci dubnu daného školního roku. Ústní maturitní 
zkoušky z profilových předmětů se konají v měsíci květnu daného školního roku. 

Zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. 
června, v podzimním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 1. do 10. září. 
Zkoušky profilové části MZ se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. do 20. září. 
Praktickou zkoušku je možné konat i v dřívějším termínu. 

PUP 

K přihlášce přiloží žák doporučení školského poradenského zařízení.  

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané 
školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny podle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění a vyhlášky 177/2009 Sb., přílohy č. 2 k této vyhlášce. Doporučení je platné nejdéle 
2 roky od data vydání. 


