
Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2022/2023 

Ve školním roce 2022/2023 proběhnou maturitní zkoušky v souladu se zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. 

I. Maturitní zkouška (MZK) 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

II. Společná část maturitní zkoušky (MZK) 

1. Společná část MZK se skládá ze 2 povinných zkoušek : z českého jazyka a literatury a 

druhého předmětu, kde si žák zvolí mezi matematikou a cizím jazykem vyučovaným 

ve škole. 

2. Zkouška z předmětu český jazyk a literatura, zkouška z předmětu cizí jazyk  nebo 

matematika se ve společné části maturitní zkoušky koná formou didaktického testu. 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá  85 minut a 

žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona a na jeho žádost prodlužuje 

doba konání DT z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost využít 

překladový slovník. 

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá  110 minut, z toho 40 minut 

poslechová část testu a  70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a 

dovednosti. 

Didaktický test z matematiky trvá  135 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí 

školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání testu o 10 minut a 

umožňuje se při konání testu použít překladový slovník. 

3. Nepovinné zkoušky ve společné části mohou být nejvýše 2 a žák je může konat pouze 

z matematiky, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku, a cizího jazyka vyučovaného ve 

škole, z něhož nekoná povinnou zkoušku.  

4. MZK konaná formou didaktického testu je neveřejná. 

5. Žák vykoná úspěšně společnou část MZK, pokud úspěšně vykoná všechny povinné 

zkoušky, ze kterých se skládá společná část MZK.  

 

III. Profilová část maturitní zkoušky (MZK) 

1. Zkouška z předmětu český jazyk a literatura se skládá z písemné práce a ústní 

zkoušky, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak 

z písemné práce a ústní zkoušky z tohoto cizího jazyka. 

Zkouška z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 



110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost 

používat Pravidla českého pravopisu. 

Pro písemnou práci jsou stanovena 4 zadání. Po zahájení si žák 1 zadání zvolí. Zadání 

práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text 

k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. Žákovi podle § 

20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba písemné 

práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce může použít 

překladový slovník a Slovní spisovné češtiny. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven seznam literárních děl 

v rozsahu nejméně 60. Každý žák sestaví vlastní seznam literárních děl dle 

následujících kritérií v rozsahu: 

- Česká a světová literatura do 18. století (minimálně 2 knihy) 

- Česká a světová literatura 19. století (minimálně 3 knihy) 

- Česká literatura 20.  a21. století (minimálně 5 knih) 

- Světová literatura 20. – 21. století (minimálně 4 knihy) 

V seznamu musí být zařazeny 2 knihy poezie a 2 divadelní hry. 

Od jednoho autora je možné zařadit do seznamu maximálně 2 literární díla. 

Počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. 

Žák odevzdá řediteli školy seznam do 31.3.2023 pro jarní období a do 30.6.2023 pro 

podzimní zkušební období. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 

pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 

minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

Neodevzdá-li žák do 31.3., resp. 30.6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u 

zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl. 

 

Zkouška z cizího jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém   

minimálním rozsahu 200 slov, písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

Bezprostředně před zahájením zkoušky budou žákům zpřístupněna 2 zadání, žák si po 

zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název, způsob 

zpracování, popřípadě výchozí text k zadání. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka je stanoveno 20 témat. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahující zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu 

je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávání v oblasti 

odborného vzdělávání. 

Příprava ke zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 



2. Dále se profilová část  skládá z 3 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek. 

3. Nabídka povinných (P) a nepovinných zkoušek je pro jednotlivé obory vzdělání: 

a) Praktická setra 

1. P – Ošetřovatelství (ústní zkouška) 

2. P – Ošetřování nemocných (praktická zkouška je plánována do dvou dnů) 

3. P – Psychologie a komunikace (ústní zkouška) 

4. Nabídka nepovinných předmětů: Matematika, Chemie, Fyzika, Somatologie 

(ústní zkouška) 

b) Zdravotnické lyceum 

1. P – Biologie (ústní zkouška) 

2. P – volba jednoho z předmětů: Chemie, Fyzika, Psychologie (ústní zkouška), 

zvolený předmět se nesmí opakovat u 3. povinného předmětu 

3. P – volba z předmětů: Odborné zdravotnické předměty (Klinická propedeutika, 

Ošetřovatelská propedeutika, První pomoc, Výchova ke zdraví, Vybrané 

laboratorní metody, Psychologie), Chemie, Fyzika, formou vypracování 

maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 

Obhajoba maturitní práce trvá maximálně 25 minut (5 minut příprava, 20 

minut obhajoba) 

4. Nabídka nepovinných předmětů: Matematika, Cizí jazyk II, Fyzika, Chemie 

(ústní zkouška) 

 

 

 

4. Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může žák konat, 

pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 

5. Profilová část MZK je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o 

hodnocení žáka, zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné. 

 

IV. Další podmínky konání maturitní zkoušky (MZK), termíny 

1. Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a v podzimním zkušebním 

období. Žák koná MZK, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané 

řediteli školy. Uzávěrka přihlášek pro jarní termín MZK je 1. prosince  a do 25. června  

pro podzimní termín. 

2. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v termínu 2.5. – 10.6.2023.  

V podzimním zkušebním období se konají maturitní zkoušky  od 1.9. do 20.9.2023 .  

3. Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání MZK. 

4. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZK. 

Nevykonal-li žák jednu nebo obě části MZK v řádném termínu, přestává být žákem 

školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.  

 

V Kolíně  27.9.2022                                                       Mgr. D. Křepelková, ředitelka školy 


