
 

 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do: 

1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 

 25. června 2023 pro podzimní zkušební období 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) 
k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením. 
 
Žák odevzdává řediteli školy prostřednictvím učitele ČESKÉHO JAZYKA 
seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních 
zadání k ústní zkoušce do 31. března 2023 pro jarní zkušební období  
a do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období.   
 
 
 
 

https://stredni-skola.eu/pro-studenty/maturitni-zkousky/maturitni-zkousky-prachatice/


Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky – jaro 2023 
-  MATEMATIKA: 2. květen 2023 
-  ANGLICKÝ JAZYK: 2. květen 2023 
-  ČESKÝ JAZYKA A LITERATURA: 3. květen 2023 
-  NĚMECKÝ JAZYK: 4. květen 2023 
 

Termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky – jaro 2023   
 Písemná práce 

- ČESKÝ JAZYKA A LITERATURA – písemná práce: 19. duben 2023 (začátek zkoušky v 8:00) 
- CIZÍ JAZYK (pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk) – písemná práce: 20. duben 2023 

(ANGLICKÝ JAZYK: začátek zkoušky v 8:00; NĚMECKÝ JAZYK: začátek zkoušky v 10:00) 

 Praktická zkouška 
- ÚČETNICTVÍ – praktická zkouška písemnou formou (blok odborných předmětů Účetnictví, 

Ekonomická praxe): 25. duben 2023 (začátek zkoušky v 8:00) 

 Ústní zkouška před zkušební komisí 
- ČESKÝ JAZYKA A LITERATURA – ústní zkouška před zkušební komisí: 17. květen 2023 
- CIZÍ JAZYK (pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk) – ústní zkouška před zkušební 

komisí: 17. květen 2023 
- EKONOMIKA – ústní zkouška před zkušební komisí: 17. květen 2023 
- MARKETING A MANAGEMENT – (blok odborných předmětů marketing a management, právo) – 

ústní zkouška před zkušební komisí: 17. květen 2023 
 

Přípravný týden: 10.-16. květen 2023 
 

Více informací k maturitní zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/ 

Ing. Petr Žuravský v.r. 

Ředitel školy 

https://maturita.cermat.cz/

