
Maturitní zkouška v roce 2023 
a) Společná část m aturitní zkoušky  

Společnou (státní) část maturity tvoří dvě povinné zkoušky a m ožnost konat až dvě nepovinné 
zkoušky a nepovinnou zkoušku matematika rozšiřující . 

1. povinná zkouška: český jazyk a literatura  
Jedná se o didaktický test (formou uzavřeného nebo kombinace uzavřeného a otevřeného testu 
prověřuje dovednosti z oblasti literatury, českého jazyka a slohu).  

2. povinná zkouška: matematika, nebo cizí jazyk  
Matem atika bude prověřována formou didaktického testu. 

Cizí jazy k  má podobu didaktického testu . Žák si m ůže vy brat cizí jazy k z následující 
nabídky: 

- anglický  jazyk 
- německý  jazyk 

- francouzský jazyk 

- španělský  jazyk 
- ruský  jazy k 

Nepovinné předměty si žák volí z následující nabídky: 
- m atematika (didaktický test) 
- druhý  cizí jazy k podle předchozí nabídky  (didaktický test) 
- m atematika rozšiřující (didaktický test) 

b) Profilová část m aturitní zkoušky  

Profilová (školní) část maturity se skládá ze tří, nebo čty ř povinných a až dvou m ožných 

nepovinných zkoušek. Žáci si v olí podle v lastního zaměření předměty z následující nabídky, přičemž 
nepovinný předmět nesmí být totožný s žádný m ze dvou zvolených povinných předmětů . 

1. český jazyk a literatura Jedná se o kom plexní zkoušku složenou písemné práce (prověřující 
dovednosti ze slohu a komunikační výchovy) a ústní zkoušky  (podle vlastního seznamu literárních děl),  

2. cizí jazy k  (navazující na volbu ve společné části) má podobu kom plexní zkoušky  složené 
z písemné práce a ústní zkoušky. 
 

Nabídka 3. a 4. předm ětu profilové části: 
- matematika (ústní zkouška)1 

- základy  společenských věd (ústní zkouška) 
- ekonomie (ústní zkouška)2 
- dějepis (ústní zkouška) 
- geografie (písemná + ústní zkouška) 
- biologie (ústní zkouška) 

- fy zika (ústní zkouška) 

- chemie (písemná zkouška) 
- 1 . nebo 2. cizí jazy k 
  (písemná práce + ústní zkouška)3 
- informatika (ústní zkouška)2 
- grafika, design a multimédia (ústní zkouška)2 
- estetická výchova (ústní zkouška) 

- teorie sportovní přípravy (ústní zkouška)2

Poznám ky: 

1 Žák si nemůže matematiku zvolit v  profilové části maturitní zkoušky, jestliže si tento předmět zvolil ve 
společné části maturitní zkoušky. 

2 Podmínkou volby předmětu je absolvování příslušného volitelného předmětu VP 1 nebo 2 (výběrového 
semináře) v  rámci studia. 

3 Cizí jazy k si žák volí z nabídky: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, 
ruský  jazy k. Pokud si ve společné části zvolil m atematiku, volí si jako jeden z předmětů profilové 
části povinně jeden cizí jazyk . Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazy k, může si jako 
3. a 4. předmět profilové části zvolit pouze jiný jazyk. 

4 Předmět si mohou zvolit pouze žáci oboru gymnázium se sportovní přípravou, kteří absolvovali 
v  rámci studia volitelný předmět teorie sportovní přípravy . 

Volbu  předmětové skladby povinných i nepovinných zkoušek a volbu cizího jazy ka provede žák 

podáním  přihlášky k  m aturitní zkoušce do 1. prosince 2022. 

 

V souladu s paragrafem 50, odst. 1  Vy hlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,  stanovuji úplatu za 
jednotlivou profilovou zkoušku pro žadatele o zkoušku, kteří nejsou žáky školy , na 1500,- Kč. 



Nahrazení profilových zkoušek  

1. Nahrazení zkoušky z cizího jazyka m ezinárodně uznávanou jazy kovou zkouškou  

V rámci profilové části MZ lze nahradit jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka na základě žádosti 
maturanta podané nejpozději do 30. března 2023 společně s  úředně ověřenou kopií certifikátu o úspěšně 
složené mezinárodně uznávané jazy kové zkoušce z  daného jazy ka, a to na m inimální úrovni B1 
v  případě druhého cizího jazyka, resp. B2 u prvního jazyka, kterým je ANJ. 

Lze nahradit zkoušku z cizího jazy ka pokračující ze společné části, nebo zkoušku z dalšího cizího jazyka 

zvolenou v profilové části jako 3. či 4. zkoušku. Pokud si maturant zvolí ve společné části matematiku, 
nelze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka. 

V případě nahrazení zkoušky  bude na maturitním vy svědčení uvedeno pouze „nahrazena“, nikoli 
hodnocení prospěchu. 

2. Nahrazení profilových zkoušek z dalších předm ětů mezinárodně uznávanými AP 
zkouškami (Advanced Placement Exams) 

V případě úspěšného složení mezinárodně uznávané AP zkoušky  lze stejný m způsobem nahradit 

některou z profilových MZ. (tedy na základě žádosti s přiložením úředně ověřeného certifikátu o složení 
AP zkoušky  do 30. března 2023.) 

Nahradit lze jednu zkoušku (resp. část jedné zkoušky), a to bez ohledu na volbu zkoušek 
společné části a současně s nahrazením profilové zkoušky  z cizího jazy ka mezinárodně uznávanou 
jazy kovou zkouškou. 

K nahrazení zkoušky či její části je nezbytné dosažení výsledku AP zkoušky v  rozmezí 5-3 (výsledek 
2 a 1  není postačující k nahrazení zkoušky). Na rozdíl od nahrazení jazykové zkoušky bude m aturitní 

zkouška nahrazená AP zkouškou na m aturitním vy svědčení hodnocena  podle MŠMT 
stanoveného převodu hodnocení (5 a 4 – vý borný, 3 – chvalitebný). V případě nahrazení celé zkoušky 
půjde o vý slednou známku z maturitního předmětu, pokud půjde o zkoušku kombinovanou, bude 
hodnocení AP zkoušky  do vý sledného hodnocení předmětu započteno v  rámci nastavených kritérií 
(budou zveřejněna samostatně, ale ve stručné verzi je uvádím níže). U kom binovaných zkoušek 
platí pravidlo, že není m ožné, aby  prospěl m aturant, který některou část zkoušky složil 

s prospěchem nedostatečný. V  takovém případě bude muset z této části konat opravnou zkoušku. 

Zkoušky profilové části, které je m ožné nahradit úspěšně vykonanou AP zkouškou:  

Profilová zkouška A P zkouška nahrazující 
profilovou zkoušku 
(resp. její část) 

Způ sob nahrazení Kritéria hodnocení 
v  případě kombinované 
zkoušky 

m atematika (MAT) 
A P Calculus AB Course and 
Ex am 
A P Calculus BC Course and 
Ex am 

Ma turitní zkoušku plně 
n ahrazuje buď jedna, nebo 
dr uhá zkouška. 

- 

ekonomie (EKO) 
A P Microeconomics course and 
ex am 
A P Macroeconomics course and 
ex am 

Ma turitní zkoušku lze 
n ahradit pouze oběma 
zkouškami současně. 

Vý sledné hodnocení bude 
stanoveno na základě 
a r itmetického průměru 
h odnocení obou AP zkoušek. 

biologie (BIO) 
A P Biology Course and Exam 

A P zkouška nahrazuje část 
maturitních otázek, žák bude 
př i ústní zkoušce losovat 
z om ezeného množství 
otá zek. 

Vý sledné hodnocení bude 
stanoveno poměrem 40 % 
A P zkouška – 60 % ústní 
zkouška. 

ch emie (CHE) A P Chemistry Course and Exam Žá k  bude konat profilovou 
m aturitu z chemie formou 
písemné zkoušky, která bude 
obsahovat pouze učivo, které 
n ení obsahem AP Chemistry. 

Vý sledné hodnocení bude 
stanoveno poměrem 40 % 
A P zkouška – 60 % písemná 
zkouška. 

 

 

Ve Zlíně dne 30. září 2022                                                                            Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy  


