
Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 

PRÁVNÁ PŘEDPISY 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění účinném od 27. 2. 2021. 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020. 

Metodika MŠMT k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. (doplněné znění k 7. 12. 2020) 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které zadává 
a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve CERMAT). 

Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury. 

Dále si žák musí volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (AJ, NJ, ŠJ) nebo didaktickým 
testem z matematiky. V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky: 
z cizího jazyka, z matematiky a z matematiky rozšiřující. 

Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením 
úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení. 

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou 
písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Profilové zkoušky z ostatních 
předmětů se konají pouze formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Tyto zkoušky 
zadává a hodnotí škola žáka. 

Povinně bude každý maturující žák konat písemnou a ústní část z českého jazyka a literatury.  

Dále podle toho, který předmět si zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Pokud si zvolil 
cizí jazyk, musí konat z tohoto jazyka i zkoušku profilovou (písemnou i ústní). Pokud si zvolil 
matematiku, může konat z tohoto předmětu i zkoušku profilovou (pouze ústní) – na konání 
didaktického testu z matematiky již nenavazuje žádná povinná profilová zkouška. 

V profilové části si žák ještě musí zvolit povinně dva předměty podle vlastního výběru. A to 
tak, že se nesmí hlásit ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát. Na 



výběr má z těchto předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, občanský a 
společenskovědní základ, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie. 

Příklady volby maturitních předmětů: 

 
Společná část 

Profilová část 

povinně 1. předmět 2. předmět 

1. žák 
ČJL – DT 
AJ - DT 

ČJL – ÚZ+PP 
AJ – ÚZ+PP 

Bi - ÚZ OSVZ - ÚZ 

2. žák 
ČJL - DT 
NJ - DT 

ČJL – ÚZ+PP 
NJ – ÚZ+PP 

AJ – ÚZ+PP CH - ÚZ 

3. žák 
ČJL - DT 
ŠJ - DT 

ČJL – ÚZ+PP 
ŠJ – ÚZ+PP 

M - ÚZ Gg - ÚZ 

4. žák 
ČJL - DT 
M - DT 

ČJL – ÚZ+PP 
 

AJ – ÚZ+PP D - ÚZ 

5. žák 
ČJL - DT 
M - DT 

ČJL – ÚZ+PP M – ÚZ F - ÚZ 

6. žák 
ČJL - DT 
M - DT 

ČJL – ÚZ+PP OSVZ – ÚZ D - ÚZ 

V této části maturitní zkoušky si navíc může zvolit až dvě další nepovinné zkoušky. Nabídka 
předmětů se shoduje s nabídkou předmětů u povinných zkoušek. 

Důležité termíny: 

• 1. prosinec 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce 
školy pro jarní zkušební termín 

• 31. březen 2022 - termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého 
jazyka a literatury ředitelce školy pro jarní zkušební termín 

• 5. - 7. duben 2022 – písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 
• 2. – 4. květen 2022 - didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním termínu 
• 16. květen – 10. červen 2022 - zkušební období pro profilové zkoušky v jarním 

zkušebním termínu – přesný termín bude stanoven 2 měsíce předem 
• 27. červen 2022 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce 

školy pro podzimní zkušební termín 
• 30. červen 2022 - termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého 

jazyka a literatury ředitelce školy pro podzimní zkušební termín 
• 1. – 10. září 2022 - didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním termínu 

Podrobnější informace ke konání jednotlivých zkoušek najdete na webových stránkách školy. 

 

V Ostravě 4. 11. 2021      PaedDr. Ivona Klímová, MBA 
         Ředitelka školy 


