
Maturitní zkouška 2022  

Společná část 

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají 
povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky 
mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. 

Zkoušku z cizího jazyka lze konat na naší škole z anglického nebo německého 
jazyka. 

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících 
zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka 
tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky 
rozšiřující. Podrobnější popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části 
naleznete v sekci Zkoušky společné části. 

Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který se hodnotí 
slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.  

 

 
Profilová část 
Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z českého jazyka a literatury. 
Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také 
zkoušku z tohoto cizího jazyka. 
Žáci se dále přihlašují k dalším 3 povinným profilovým zkouškám (účetnictví - blok  

odborných předmětů účetnictví a ekonomická praxe, marketing a management, 

právo - blok odborných předmětů, ekonomika) viz Povinné zkoušky profilové části 

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. 

 

 
Jak se přihlásit 

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném 
maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2022 je nutné odevzdat přihlášku 
nejpozději do 1. prosince 2021, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. 
června 2022. 

Přihlášky k maturitní zkoušce (editovatelné) 

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených 
zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). 
Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na 
základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu 
podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky 
rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na 
druhé straně přihlášky. 

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci 
mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti
https://stredni-skola.eu/wp-content/uploads/2021/09/Nabidka-forma-povinnych-a-nepovinnych-zkousek-2021-2022.pdf
https://stredni-skola.eu/wp-content/uploads/2021/09/Nabidka-forma-povinnych-a-nepovinnych-zkousek-2021-2022.pdf
https://stredni-skola.eu/pro-studenty/maturitni-zkousky/maturitni-zkousky-prachatice/
https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx


Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky 

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání 
maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky 
společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných 
zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek 
žáka. 

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií 
hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly 
stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou. 

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli 
školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy 
omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku. 

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého 
zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné 
zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku. 

Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 
2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů 
společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé 
zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy).  

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni
https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy
https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy

