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Přihlašování k maturitní zkoušce 2023 
 

- nejpozději do 30. září 2022 žáci odevzdají školní přihlášku k maturitní práci s obhajobou, 
- nejpozději do 30. listopadu 2022 žáci odevzdají přihlášku k MZ na jarní zkušební období, 
- nejpozději do 25. června 2023 žáci odevzdají přihlášku k MZ na podzimní zkušební období, 
- žáci se zdravotním znevýhodněním mohou žádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek (nutno 

doložit posudkem školského poradenského zařízení), taktéž do 30. 11. 2022. 
 

 
 

Formulář přihlášky k MZ 
 

• Formulář přihlášky obdrží žák od třídního učitele (letošní 4. ročníky) nebo na žádost od zástupce ŘŠ 
(opravné a náhradní zkoušky z předchozích let) 

• 1. strana – zkontrolujte předvyplněné údaje v hlavičce přihlášky, ostatní údaje doplňte. 
• 1. strana – zaškrtněte příslušné pole povinných (případně nepovinných) zkoušek společné části 

maturitní zkoušky.  
• 2. strana – zaškrtněte příslušné pole povinných (případně nepovinných) zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky. 
• 2. strana – pokud máte posudek doporučení ze školského poradenského zařízení k uzpůsobení 

podmínek konání MZ – zkontrolujte nebo vyplňte údaje a originál platného posudku odevzdejte spolu 
s přihláškou. 

• 2. strana dole – vyplňte datum, jméno a příjmení + vlastnoruční podpis. 
• Vyplněný a podepsaný formulář odevzdáte nejpozději do 30. listopadu 2022: 

• třídnímu učiteli – řádný termín – letošní 4.A a 4.C – Bc. Radka Kašová 
                                      letošní 4.B a 4.D – Bc. Leoš Baroň 

• zástupci ŘŠ – náhradní a opravné zkoušky z minulých let 
• Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! 
• Zhruba v polovině prosince 2022 obdržíte výpis z přihlášky. Ověřte si, zda jsou všechny údaje v 

registru správné a v souladu s vaší přihláškou. V případě, že se údaje neshodují nebo jsou nesprávné, 
sdělte to neprodleně (max. do 5 dnů od obdržení výpisu) třídnímu učiteli nebo zástupci ŘŠ. Výpis 
z důvodu GDPR neobsahuje rodné číslo. 

• Součástí výpisu z přihlášky je autentizační kód žáka. Je to automaticky vygenerovaný kód, pomocí 
kterého se můžete registrovat na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Portál slouží pro sdělování informací 
o výsledcích maturitní zkoušky. Přístup na VPŽ je omezen povinnou autentizací.  

• VPŽ bude pro registraci žáků otevřen 2. ledna 2023.  
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Maturitní zkouška 2023 – informace ke zkouškám 
 
Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). 
Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.   
 
 

SPOLEČNÁ ČÁST (státní) PROFILOVÁ ČÁST (školní) 
POVINNÉ ZKOUŠKY 

Společné pro všechny maturující 
žáky v ČR 

• Český jazyk a literatura 
• Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) nebo 

Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
ŠVP Sportovní management (4.A) 

• Český jazyk a literatura 
• Cizí jazyk (pouze žák, který si zvolil cizí jazyk ve 

společné části) 
• Ekonomika a účetnictví 
• Sportovní management 
• Maturitní práce s obhajobou 

 
Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
ŠVP Zahraniční obchod a logistika (4.A, 4.C) 

• Český jazyk a literatura 
• Cizí jazyk (pouze žák, který si zvolil cizí jazyk ve 

společné části) 
• Ekonomika a účetnictví 
• Zahraniční obchod a logistika 
• Maturitní práce s obhajobou 

  
Obor 18-20-M/01 Informační technologie 
ŠVP Počítačová grafika a design (4.B, 4.D) 

• Český jazyk a literatura 
• Cizí jazyk (pouze žák, který si zvolil cizí jazyk ve 

společné části) 
• Informační a komunikační technologie 
• Počítačová grafika a design 
• Maturitní práce s obhajobou 

 
Obor 18-20-M/01 Informační technologie 
ŠVP Bezpečnost v ICT (4.B) 

• Český jazyk a literatura 
• Cizí jazyk (pouze žák, který si zvolil cizí jazyk ve 

společné části) 
• Informační a komunikační technologie 
• Bezpečnost v ICT 
• Maturitní práce s obhajobou 
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SPOLEČNÁ ČÁST (státní) PROFILOVÁ ČÁST (školní) 
NEPOVINNÉ ZKOUŠKY 

Společné pro všechny maturující 
žáky v ČR 

• Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ)  
• Matematika 
• Matematika rozšiřující 

 

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (žák si může 
zvolit max. 2 nepovinné předměty) 

• Anglický jazyk   
• Německý jazyk   
• Ruský jazyk   
• Společenské vědy   
• Matematika   

 
Obor 18-20-M/01 - Informační technologie (žák si může 
zvolit max. 2 nepovinné předměty)  

• Anglický jazyk   
• Společenské vědy   
• Fyzika a elektrotechnika   
• Matematika   

 
 

 

 

Společná část maturitní zkoušky 2023 se koná formou didaktických testů organizovaných Cermatem. 

Didaktické testy se konají v termínu stanoveném MŠMT od 2. do 5. května 2023 dle Jednotného zkušebního 
schématu, které ministerstvo zveřejní do 15. ledna 2023. Tyto termíny jsou stejné pro všechny maturující 
žáky v České republice. 

 

Profilová část maturitní zkoušky 2023 se koná formou písemné práce (ČJL, cizí jazyky), formou ústní zkoušky 
(ČJL, cizí jazyky, odborné předměty dle oboru a zaměření ŠVP) a formou obhajoby maturitní práce, je 
organizovaná školou. 

Písemné práce se konají v termínu stanoveném ředitelem školy, který připadá na 11. - 14. dubna 2023. 
Termín je stejný pro všechny maturující žáky naší školy (oba obory, denní i dálková forma studia). Konkrétní 
den a čas bude s dostatečným předstihem zveřejněn. 

Ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací se konají v termínu stanoveném ředitelem školy a budou 
probíhat v druhé polovině května (15. – 26. 5. 2023) před zkušební maturitní komisí dle stanoveného 
rozpisu. 
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Hodnocení maturitní zkoušky 2023 
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

• Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti (hranici uvede Cermat v 
testových sešitech didaktických testů. 

• Didaktický test je vyhodnocován Cermatem – výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat 
řediteli školy prostřednictvím IS Certis v jarním zkušebním období nejpozději 15. května 2023,  
v podzimním zkušebním období nejpozději 10. září 2023.  

• Následující pracovní den po převzetí výsledků zpřístupní ředitel školy výsledky DT žákům formou 
protokolu o výsledcích DT. 

• Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.  

 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

• Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  
• Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob 

stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní 
komise.  

• Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení na přístupném 
místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy).  

• V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části 
zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.  

• V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce  
40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.  

• V případě maturitní práce s obhajobou tvoří hodnocení textové části práce 50 % a obhajoby 50 % 
na oboru Ekonomika a podnikání, na oboru Informační technologie tvoří tento poměr 60 % a 40 %. 

• Pokud se jakákoliv zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 
pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  

• Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo 
stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka zkouškou podle 
§19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“.  

• Hodnocení ústních zkoušek, obhajoby maturitní práce i písemných prací oznámí žákovi předseda 
zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák koná ústní zkoušku. 

 
Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek společné a 
profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr 
hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a 
žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,  

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní 
zkoušky,  

c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné 
části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal 
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Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 
jazykovým certifikátem 

 
Ředitelé středních škol mají možnost rozhodnout o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z 
cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu 
s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v 
profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za 
podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka 
nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené 
rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného 
evropského referenčního rámce. Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím 
právním předpisem pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka. 

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, 
didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 podává žák řediteli školy písemnou žádost o 
nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2023. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti 
 
 

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným 
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého 
znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání 
zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních 
pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do 
záznamových archů v souladu s doporučením ze Školského poradenského zařízení. 
 
Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků ve společné části 
se od jarního zkušebního období 2023 aplikují na konání těchto zkoušek v profilové části. 

https://maturita.cermat.cz/menu/upravy-podminek-zkousky 

 

Důležité zdroje informací k maturitní zkoušce 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – https://www.msmt.cz/   
• Cermat - https://maturita.cermat.cz/  
• Právní předpisy - https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy  
• Webové stránky školy - https://www.educapardubice.cz/zaci-a-rodice/maturitni-zkousky/ 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti
https://maturita.cermat.cz/menu/upravy-podminek-zkousky
https://www.msmt.cz/
https://maturita.cermat.cz/
https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy
https://www.educapardubice.cz/zaci-a-rodice/maturitni-zkousky/

