
Maturitní zkoušky v Gymnáziu Blovice ve školním roce 2022/2023 

Model maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 se opírá o platnou legislativu – viz 
https://maturita.cermat.cz/ Maturitní zkoušku tvoří i nadále dvě části: společná a profilová. 
K jejímu úspěšnému složení je nutné, aby žák uspěl u povinných zkoušek obou těchto částí. 

Společná část maturitní zkoušky  
 
2 povinné zkoušky  
 
český jazyk a literatura (didaktický test v rozsahu 85 minut) 
cizí jazyk z nabídky anglický, německý, francouzský, ruský (didaktický test v rozsahu  
110 minut) 
nebo matematika (didaktický test v rozsahu 135 minut) 
 
až 2 nepovinné zkoušky, které si žák může, ale nemusí zvolit: cizí jazyk, matematika, příp. 
matematika rozšiřující (rozsah 150 minut)  

Při výběru cizího jazyka si žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován 
a který splňuje hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové  části v ŠVP příslušného oboru 
vzdělávání. Pokud si žák cizí jazyk ve společné části zvolí, koná z tohoto cizího jazyka 
automaticky i zkoušku v profilové části (formou písemné práce a ústní zkoušky). 
Hodnocení zkoušek společné části: uspěl/a, neuspěl/a. 
 
Profilová část maturitní zkoušky  

povinné zkoušky 

český jazyk a literatura ( písemná práce, ústní zkouška v rozsahu 15 min.) 
cizí jazyk, je – li volen ve společné části ( písemná práce, ústní zkouška v rozsahu 15 min.)  
a další 2 předměty z nabídky (viz níže) 
Žák nesmí maturovat ze stejného předmětu ve společné i profilové části. 
 
Písemná práce z českého jazyka a literatury 
Písemná práce zahrnuje souvislý text odpovídající slohové práci s minimálním rozsahem 250 
slov. Žák si vybere téma své práce ze 4 zadání stanovených ředitelkou školy. Délka trvání 
písemné práce je (včetně výběru zadání) minimálně 110 minut. 
 
Písemná práce z cizího jazyka 
Písemná práce zahrnuje souvislý text/souvislé texty o minimálním rozsahu 200 slov. Jedno či 
více zadání stanovuje ředitelka školy. Délka trvání písemné práce je minimálně 60 minut. 
 
Nabídka předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky 

anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, 
dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika 

a dále až 2 nepovinné zkoušky, které si žák může, ale nemusí zvolit (výběr z nabídky – viz 
výše) 

Další povinnou součástí profilové části MZ je maturitní práce. 



Žák si zvolí téma maturitní práce z předmětů vyučovaných ve škole. Zkouška z tohoto třetího 
povinného předmětu profilové části maturitní zkoušky se koná formou maturitní práce a její 
obhajobou před zkušební maturitní komisí. Obhajoba práce trvá maximálně 20 minut (příprava 
na obhajobu 5 minut, vlastní obhajoba práce žákem 10 minut, dotazy komise 5 minut).  

Další podmínky: 

1. Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden z 
předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka. 
2. V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného předmětu, ze kterého 
skládal zkoušku v části společné MZ.  
3. Zkoušku z hudební, výtvarné nebo tělesné výchovy lze v profilové části skládat pouze jako 
předmět nepovinný. 

Termíny  zkoušek 

Didaktické testy společné části se budou konat ve dnech 2. – 5. května 2023. 

Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka proběhnou ve dnech  
4. dubna 2023 (ČjL) a 5. dubna 2023 (CJ). 
 
Termín písemných didaktických testů ze zeměpisu: 9. květen 2023. 
Termín didaktických testů ze základů společenských věd: 11. květen 2023.  
 
Ústní zkoušky profilové části   se budou konat v týdnu od 15. – 19. 5. 2023. 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Žák má možnost požádat o nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka 
výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Pro jarní zkušební období ve 
školním roce 2022/2023 podává žák ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky 
nejpozději do 31. března 2023. Součástí žádosti je doklad (certifikát) o jazykových znalostech 
žáka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. V souladu 
s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, 
kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Nahradit lze tedy i 
profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test 
ve společné části však žák koná vždy. 
V případě nahrazení zkoušky z cizího jazyka je na maturitním vysvědčení uvedeno slovo 
„nahrazeno“. 
 
Termín pro podání přihlášky k maturitním zkouškám pro jarní zkušební období školního roku 
2022/2023 je do 1. prosince 2022. 
K výběrové zkoušce matematika rozšiřující, která je zahrnuta do nepovinných zkoušek 
společné části, se žák rovněž hlásí v rámci přihlášky k MZ. 
 
V Blovicích dne 25. 10. 2022 
  
 

Mgr. Marcela Šustrová 
         ředitelka školy 



 


