
 

 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA  
ve školním roce 2022/2023 

 

studijní obor:  79-41-K/41 Gymnázium  

studijní obor:  79-41-K/81 Gymnázium 

 

Maturitní zkouška proběhne podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Termíny maturitní zkoušky (přesné termíny budou zveřejněny po 15. lednu 2023) 

 

• Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce:  

o do 1. prosince 2022 

• Praktické zkoušky profilové části MZ (IF, VV, HV):  

o duben 2023 

• Společná část MZ (podle Jednotného zkušebního schématu):  

o 2. – 5. května 2023  

• Písemné práce (ČJL, cizí jazyky) a písemné zkoušky (SV, ZE, MA, CH, FY, PR) profilové části MZ:  

o duben – květen 2023 

• Ústní zkoušky profilové části:  

o 3 třídy: 16. – 19. května 2023  

o 3 třídy: 22. – 25. května 2023  

 

Společná část maturitní zkoušky 

• Žáci maturují povinně ze dvou předmětů. Prvním povinným předmětem je ČJL, druhý si žáci volí 

– buď cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ) nebo MA. Formou zkoušky je didaktický test. 

• Nepovinně si žáci mohou zvolit až dva předměty z nabídky cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ) a MA, 

jiné, než si volí pro povinnou zkoušku. 

• Nepovinně lze rovněž zvolit předmět Matematika rozšiřující. 

• Žáci, kteří chtějí požádat o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ z důvodu speciálních 

vzdělávacích potřeb nebo aktuálního zdravotního stavu, dodají zároveň s přihláškou i posudek 

příslušného poradenského pracoviště. 

 

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. 

 

Povinně volitelná zkouška:  

Český jazyk a literatura – kombinace: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní 

komisí 

 

Povinně volitelná zkouška pro žáky, kteří si zvolili ve společné části cizí jazyk: 

Cizí jazyk (stejný jako u společné části) – kombinace: písemná práce a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

 

 

 

 



 

 

 

 

Další dva předměty si žák volí z této nabídky: 

Dějiny slovesného umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Cizí jazyk (jiný, než má případně žák zvolen ve společné části, z nabídky AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ) - 

kombinace: písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Společenské vědy – písemná zkouška 

Dějepis – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Zeměpis – kombinace: písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Matematika – kombinace: písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Fyzika – písemná zkouška 

Chemie – kombinace: písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Biologie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Hudební výchova – kombinace: praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Výtvarná výchova – kombinace: praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

Počítačová grafika a dějiny umění – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Informatika – kombinace: praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Programování – písemná zkouška 

Ekonomika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Omezení:  

Žák si může zvolit jako povinné předměty profilové části maturitní zkoušky pouze ty předměty, 

které absolvoval po dobu vzdělávání (v případě osmiletého studia ve vyšším gymnáziu) v rozsahu 

nejméně 4 týdenních vyučovacích hodin. 

Žák se nemůže přihlásit k MZ z Výtvarné výchovy a zároveň k MZ z Počítačové grafiky. 

 

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky 

Žák si může volit až dva nepovinné předměty profilové části z nabídky povinných předmětů pro 

profilovou část (jiné než ty, které žák volí pro povinnou zkoušku; ale pouze ty předměty, které 

absolvoval po dobu vzdělávání v rozsahu nejméně 4 týdenních vyučovacích hodin). 

 

Nahrazení maturitní zkoušky profilové části z cizího jazyka jazykovým certifikátem 

Pokud žák maturuje v profilové části ze čtyř předmětů, může požádat o nahrazení jedné povinné 

zkoušky z cizího jazyka v profilové části a jedné nepovinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části 

úspěšně absolvovanou standardizovanou zkouškou z cizího jazyka (seznam zkoušek je zveřejněn 

na webových stránkách školy).  

Žák se řádně přihlásí k maturitní zkoušce z daného jazyka se do 1. prosince 2022. Do 31. března 

2023 podá řediteli školy žádost o nahrazení zkoušky, jejíž přílohou je školou ověřená kopie 

certifikátu o úspěšném vykonání zkoušky. 

Na maturitním vysvědčení bude u této zkoušky místo stupně prospěchu uvedeno slovo 

„nahrazeno“, zkouška se nebude započítávat do celkového hodnocení maturitní zkoušky. 

 

Maturitní témata 

Témata pro ústní zkoušky a další podmínky jejich úspěšného absolvování stejně jako kritéria 

hodnocení písemných a praktických zkoušek včetně kritérií pro výpočet celkové známky 

u předmětů s kombinací více druhů zkoušek jsou zveřejněny na stránkách školy (www.gymzl.cz / 

Rodiče a žáci / Maturita) a jsou k dispozici u vyučujících jednotlivých předmětů. 

 

 

Ve Zlíně dne 12. září 2022     RNDr. Jan Chudárek, ředitel školy 


