
 

 

 

Všeobecné termíny dané MŠMT a školou v souvislosti s konáním  
maturitních zkoušek jaro 2023 – školní rok 2022/2023 

do 30. 9. 2022 

Ředitel školy (dále jen ŘŠ) stanoví a zveřejní nabídku povinných i 
nepovinných zkoušek v rámci společné i profilové části. 
ŘŠ zveřejní seznam literárních děl. 
ŘŠ zveřejní žákům zadání a pokyny k maturitní práci s obhajobou 
(dále jen MP). 

do 30. 09. 2022 Podání přihlášek žáků k maturitní práci s obhajobou.  

 do 30. 11. 2022 

Podání přihlášek žáků ke společné a profilové části maturitní 
zkoušky (dále jen MZ) na jarní zkušební období + eventuálně 
posudek z školního poradenského zařízení (žáci s přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro konání MZ). 

 od 2. 1. 2023 Zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). 

do 15. 1. 2023 MŠMT určí jednotné zkušební schéma (JZS, tj. konkrétní časový 
rozvrh didaktických testů a písemných prací). 

do 28. 2. 2023 Cermat jmenuje Školního maturitního komisaře a Kraj jmenuje 
Předsedu maturitní komise pro jarní a podzimní zkušební období. 

20. – 24. 3. 2023 Souhrnné postupové testy (ČJL, M nebo cizí jazyk). 

do 31. 3. 2023 

ŘŠ seznámí žáky s PUP, případně jejich zákonné zástupce, 
s upravenými podmínkami pro jejich MZ. 
ŘŠ jmenuje členy komise pro zkušební maturitní komisi a 
zadavatele, vedoucí a oponenty MP. 

do 1. 4. 2023 

Žák odevzdá dokumentaci k maturitní práci s obhajobou dle pokynů 
a zadání. 
Žák odevzdá prostřednictvím učitele českého jazyka svůj seznam 
vybraných literárních děl ŘŠ (pokud neodevzdá, losuje si 
z pracovních listů obsažených ke všem dílům ve školním seznamu). 

11.  – 14. 4. 2023 

Písemné práce profilové části MZ (ČJL a cizí jazyky). 
Pozn.: Ředitel školy zpřístupní výsledky písemných prací z ČJL a 
cizích jazyků, nejpozději poslední pracovní den před začátkem 
konání ústních zkoušek MZ příslušného žáka. 

25. 4. 2023 Pedagogická rada pro 4. ročníky za 2. pololetí. 
28. 4. 2023 Vydání vysvědčení za 4. ročník. 

do 28. 4. 2022 Žák odevzdá prezentaci k obhajobě maturitní práce. 
2. – 5. 5. 2023 Didaktické testy společné části MZ dle JZS (ČJL, M, cizí jazyky). 

do 5. 5. 2023 Žákům je předáno hodnocení (posudek) vedoucího a oponenta 
maturitní práce s obhajobou. 

do 15. 5. 2023 Cermat zpřístupní ředitelům škol výsledky didaktických testů.  

15. – 19. 5. 2023 Obhajoby maturitních prací a ústní zkoušky profilové části MZ pro třídy 
4. A (denní studium) a 4. C (dálkové studium). 

22. – 26. 5. 2023 Obhajoby maturitních prací a ústní zkoušky profilové části MZ pro třídy 
4. B (denní studium) a 4. D (dálkové studium. 

do 25. 6. 2023 Podání přihlášek žáků ke společné a profilové části maturitní zkoušky 
na podzimní zkušební období MZ 2023. 

 


