
  
 

MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 
 

Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce povinných a nepovinných zkoušek 
profilové části maturitní zkoušky 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., 
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovuji pro obory Gymnázium 79-41-K/41 a Gymnázium 79-41-K/81 nabídku 
povinných a nepovinných zkoušek podle RVPG a ŠVP Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683  
včetně formy, témat a délky konání těchto zkoušek; dále určuji rozsah textu, délku konání a konkrétní 
termíny písemné práce z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, německého jazyka a ruského 
jazyka takto: 

 
Maturitní zkouška (dále jen MZK) se ve školním roce 2022/2023 skládá ze dvou částí:   

1) společné (státní) části,  
2) profilové (školní) části. 

 
Aby žák u maturitní zkoušky uspěl a  získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, musí úspěšně 
vykonat obě části maturitní zkoušky.  
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
žák k maturitní zkoušce přihlašuje podáním přihlášky, a to nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní 
zkušební období, do 26. června 2023 pro podzimní zkušební období. 

 
SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST 
 

 Společná (státní) část se skládá ze dvou povinných zkoušek:  
1. český jazyk a literatura,  
2. cizí jazyk nebo matematika  

a maximálně ze dvou nepovinných zkoušek z nabídky:  
cizí jazyk / matematika / matematika rozšiřující. 

 Pro povinnou i nepovinnou zkoušku z cizího jazyka nabízí škola tyto jazyky:  
1. anglický, 
2. německý, 
3. ruský. 

 Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 
 Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.  
 Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z matematiky, pokud si zvolil matematiku jako 

zkoušku povinnou.  
 Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl“/„neuspěl“.  

 
Další informace žáci najdou na webových stránkách: maturita.cermat.cz, msmt.cz.                                                           

 
 
 
PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST 
 

 Na Gymnáziu, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 se ve školním roce 2022/2023 profilová (školní) 
část maturitní zkoušky skládá ze tří nebo čtyř povinných zkoušek podle volby předmětů ve 



státní části a z možnosti konat až dvě nepovinné zkoušky (tj. žádnou, 1 nebo 2 nepovinné 
zkoušky). 

 Skladbu zkoušek si žák volí tak, aby v rámci povinných zkoušek profilové části MZK 
maturoval podle jednoho ze dvou následujících modelů:  
 
MODEL A 
– pro žáky, kteří si nezvolí státní povinnou zkoušku z matematiky (DT): 

 
1. státní povinná zkouška z  ČJL (DT), pak profilová povinná zkouška z ČJL (PP a ÚZ); 
2. státní povinná zkouška z CJ (DT), pak profilová povinná zkouška z CJ (PP a ÚZ); 
3. první profilová povinná zkouška z nabídky volitelných povinných předmětů  školy (ÚZ); * 
4. druhá profilová povinná zkouška z nabídky volitelných povinných předmětů  školy (ÚZ) * 
 
        + až 2 volitelné  nepovinné předměty z nabídky školy. 
 

  * Jako první a druhá profilová povinná zkouška se nesmí opakovat stejný CJ, který byl 
u státní povinné zkoušky. (Pokud si žák vybere jako první nebo druhou profilovou 
povinnou zkoušku jiný CJ než v bodě 2,  bude mít tato zkouška jen dvě části: PP a ÚZ.) 

 
Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem 
 
Žáci GKJ si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem 
standardizované zkoušky tzv. jazykovým certifikátem (seznam zkoušek viz příloha), který 
dokládá jazykové znalosti žáka v angličtině nejméně  na úrovni B2 podle Společného 
evropského referenčního rámce a v dalším cizím jazyce pak nejméně na úrovni B1.  

Nahradit tak  lze  profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné 
části maturitní zkoušky, přičemž  didaktický test ve společné části  žák koná vždy. 

Žáci GKJ mohou dále  nahradit výsledek 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka 
výsledkem standardizované zkoušky tzv. jazykovým certifikátem. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je nutné podat písemnou žádost o 
nahrazení zkoušky ředitelce školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v 
rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023. Přílohou žádosti 
musí být úředně ověřená kopie dokladu o vykonání jazykové zkoušky. 

 
 

MODEL B 
– pro žáky, kteří si zvolí státní povinnou zkoušku z matematiky (DT): 

 
1. státní povinná zkouška z  ČJL (DT), pak profilová povinná zkouška z ČJL (PP a ÚZ), 
2. státní povinná zkouška z M (DT); 
3. první profilová povinná zkouška z nabídky volitelných povinných předmětů  školy (ÚZ); * 
4. druhá profilová povinná zkouška z nabídky volitelných povinných předmětů  školy (ÚZ); * 
 

+  až 2 volitelné  nepovinné předměty z nabídky školy.  
 



* Jako první nebo druhá profilová povinná zkouška se může opakovat zkouška  
z matematiky (ÚZ). (Pokud si žák vybere jako první nebo druhou profilovou povinnou 
zkoušku CJ,  bude mít tato zkouška jen dvě části: PP a ÚZ.) 

 
Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem 
 
U modelu B nemají žáci GKJ možnost nahradit povinnou profilovou zkoušku z CJ jazykovým 
certifikátem, z důvodu plynoucího z ustanovení školského zákona, kde  se možnost nahrazení 
povinné profilové zkoušky týká pouze žáků, kteří konají v profilové části maturitní zkoušky 
alespoň 4 povinné profilové zkoušky. 
 
U modelu B mohou žáci GKJ nahradit pouze výsledek 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího 
jazyka výsledkem standardizované zkoušky tzv. jazykovým certifikátem (seznam zkoušek viz 
příloha), který dokládá jazykové znalosti žáka v angličtině nejméně na úrovni B2 podle 
Společného evropského referenčního rámce a v dalším cizím jazyce pak nejméně na úrovni 
B1. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je nutné podat písemnou žádost o 
nahrazení zkoušky ředitelce školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v 
rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023. Přílohou žádosti 
musí být úředně ověřená kopie dokladu o vykonání jazykové zkoušky. 

 
 

 Nabídka a forma povinných předmětů v profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 
2022/2023 

 
1. český jazyk a literatura – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí a formou 

písemné práce 
2. anglický jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí a formou písemné 

práce   
3. německý jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí a formou písemné 

práce   
4. ruský jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí a formou písemné 

práce  
5. matematika – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí   
6. fyzika – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
7. chemie – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
8. biologie – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
9. informatika – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
10. společenské vědy – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
11. dějepis – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
12. zeměpis – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 

 
 Nabídka a forma nepovinných předmětů v profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 

2022/2023** 
 

1. anglický jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí a formou písemné 
práce   

2. německý jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí a formou písemné 
práce   



3. ruský jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí a formou písemné 
práce  

4. matematika – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí   
5. fyzika – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
6. chemie – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
7. biologie – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
8. informatika – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
9. společenské vědy – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
10. dějepis – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
11. zeměpis – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 
12. hudební výchova (pouze pro žáky skupiny HV) – formou ústní zkoušky před maturitní 

zkušební komisí 
13. výtvarná výchova (pouze pro žáky skupiny VV) – formou ústní zkoušky před maturitní 

zkušební komisí 
14. tělesná výchova – formou ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí 

 
** Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu, z jakého koná zkoušku  

povinnou. 
 
 

 Stanovení pravidel pro písemnou práci z českého jazyka a literatury  
 
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 
odpovídajícího slohové práci dle zadaných kritérií, s funkčním využitím jazykových prostředků 
s ohledem na jazykovou normu a s promyšlenou kompoziční výstavbou textu. Minimální 
rozsah textu je 250 slov. Doba trvání písemné práce je stanovena na 135 minut (včetně 15 
minut na volbu zadání). Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého 
pravopisu.  
 
 

 Stanovení pravidel pro písemnou práci z cizího jazyka – anglický, německý a ruský 
 
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním 
rozsahu 200 slov. Zadání písemné práce z anglického jazyka včetně instrukcí bude 
v anglickém jazyce. Zadání písemné práce z německého a ruského jazyka včetně instrukcí 
bude v jazyce českém.  Doba trvání písemné práce z cizího jazyka je stanovena na 60 minut. 
Při konání písemné práce z cizího jazyka má žák možnost použít knižní (nikoliv elektronický) 
překladový slovník  bez přílohy s popisem slohových útvarů. 
 
 

 Stanovení pravidel pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní 
komisí  
 
Ze školního maturitního seznamu literárních děl (školního kánonu literatury) si žák připraví 
vlastní seznam literárních děl v počtu 20 podle následujících kritérií:  

 světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 literární díla; 
 světová a česká literatura 19. století – minimálně 3 literární díla; 
 světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 literární díla; 
 česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 literárních děl. 
 Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupeny próza, poezie, 

drama. 
 Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora.  



 
Žák svůj seznam literárních děl odevzdá svému vyučujícímu českého jazyka a literatury  do 
31. března 2023.  
Žák si u zkoušky losuje číslo pracovního listu odpovídající jeho seznamu literárních děl. Doba 
přípravy je stanovena na 20 minut a doba zkoušení na 15 minut.  
Ústní zkouška proběhne formou řízeného rozhovoru s oporou o pracovní list, který bude 
obsahovat výňatek z uměleckého díla a výňatek z neumělecké literatury.  
Součástí ústní zkoušky tedy bude analýza uměleckého textu včetně literárněhistorického či 
tematického kontextu vybraného literárního díla a analýza neuměleckého textu.  
V hodnocení bude vedle ověřovaných vědomostí a dovedností zohledněna i kultura 
mluveného projevu žáka.  
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
 
 

 Stanovení pravidel pro ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí  
 
V souladu s platnou legislativou je pro každou ústní zkoušku z cizího jazyka stanoveno 20 až 
30 monotématických okruhů (témat).  
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.  
Doba přípravy je u ústní zkoušky z cizího jazyka stanovena na 15 minut a doba zkoušení na 
15 minut.  
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 
listu obsahujícího zadání k vylosovanému tématu. 
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 
 
 

 Stanovení pravidel pro ostatní profilové ústní zkoušky (vyjma zkoušek z českého jazyka 
a literatury  a cizích jazyků) 
 
V souladu s platnou legislativou je pro každou ústní zkoušku ze školní  nabídky volitelných 
povinných a nepovinných předmětů (vyjma ústních zkoušek z ČJL a CJ) stanoveno 20 až 30 
monotématických okruhů (témat).  
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma.  
Doba přípravy je u ústní zkoušky z nabídky volitelných povinných a nepovinných předmětů 
(vyjma ústních zkoušek z ČJL, CJ a TV) stanovena  na 15 minut. Součástí ústní zkoušky z TV 
je  i pohybová dovednost, proto je zde doba přípravy prodloužena na 30 minut. Doba 
zkoušení je stanovena na 15 minut.  
Ústní zkoušky se uskuteční formou řízeného rozhovoru.  
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

 
 Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023 

 
Jarní zkušební období 2023 
 
Zkoušky konané  formou písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka lze 
konat od 1. dubna 2023. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 
měsíce před jejich konáním.  
 
Pro písemné práce jsou navržené  následující termíny: 
 
Písemná práce z českého jazyka a literatury: pondělí  3. 4. 2023 



Písemná práce z anglického jazyka: úterý  4. 4. 2023 
Písemná práce z ruského jazyka: středa  5. 4. 2023 
Písemná práce z německého jazyka: úterý 11. 4. 2023 
 
Společné státní zkoušky formou didaktických testů se budou konat od 2. do  5. 5. 2023 
 
Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 
2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní 
den ředitelé škol předají výsledky žákům. 
 
Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) zatím nebyl 
stanoven, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej vydá nejpozději do 15. ledna 2023.  
 
Ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí se budou konat od 16.  5. 2023 do 26. 5. 2023. 
 
Podzimní zkušební období 2023 
 
 Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 
1. do 10. září 2023. Konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
nejpozději do 15. ledna 2023, podrobný časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) bude 
vydán nejpozději 15. srpna 2023. 

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2023. Ředitelé 
škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den. 

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2022 budou konat  od 1. do 20. 
září 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2023. 

 

 
 
 
V Kojetíně dne 31. října 2023  
 
 
 
 
 
Mgr. Květoslava Švédová 
ředitelka školy 


