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Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2022/2023 

Maturitní zkoušky se konají 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. 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA (MZ) 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, 

pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání 

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

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

1. Společná část MZK se skládá ze 2 povinných zkoušek formou didaktického testu:  

a. z českého jazyka a literatury;  

b. cizího jazyka (anglický nebo německý) nebo matematiky. 

2. Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, 

matematiky nebo z předmětu matematika rozšiřující. 

3. Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části MZK, stanoví 

MŠMT v katalozích požadavků, a to nejpozději 24 měsíců před termínem konání zkoušek (to neplatí 

pro zkušební předmět matematika rozšiřující). Zároveň jsou tyto katalogy k dispozici žákům 

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku 

4. Žák je hodnocen uspěl/neuspěl 

5. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník 

středního vzdělávání. 

6. Zkoušky společné části MZ jsou neveřejné. Účast je povolena žákům konajícím zkoušku,  

pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky, školnímu maturitnímu 

komisaři, řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce. V případě žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami je povolena též účast osob zajišťujících asistenci nebo službu tlumočení do 

znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

1. Profilová část MZ se skládá: 

a. ze zkoušky z českého jazyka a literatury  

b. ze zkoušky cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, 

c. z dalších 3 povinných zkoušek.  

Žák může dále v rámci profilové části MZK konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

3. Žák je z každé části hodnocen body, celkové hodnocení za předmět  = 40% písemná práce + 60% 

ústní zkouška 

 

 

 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
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Písemná práce z českého jazyka a literatury                                                                                                                                                             

 

1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut Při konání písemné práce má žák možnost použít 

Pravidla českého pravopisu. 

a. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání 

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

zadání. 

b. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky. Písemnou práci konají žáci ve stejný den 

a čas. 

2. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání 

písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák možnost použít 

překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

 

1. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy maturitní seznam literárních děl, 

který je platný pro všechny žáky. 

 

2. Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák 

odevzdá seznam ředitelce školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní 

zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební 

období. 

Písemná práce z cizího jazyka 

1. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů – první rozsahu 140–170 

slov, druhý v minimálním rozsahu 60–80 slov. Vypracování písemné práce trvá 70 minut. Při konání 

písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

2. Pro každý text pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví nejméně 2 zadání, 

které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání 

zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 

text k zadání. 

3. Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky. Písemnou práci 

konají žáci ve stejný den a čas. 

 

Odborné předměty pro profilovou část 

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Děčíně podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění 

zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky 

takto: 

Obor PRAKTICKÁ SESTRA SOCIÁLNÍ ČINNOST 

 Předmět 
Druh 

zkoušky 
Předmět 

Druh 

zkoušky 

Povinné zkoušky 

Ošetřovatelství  ústní Sociální pedagogika ústní 

Psychologie a komunikace ústní Psychologie ústní 

Ošetřování nemocných praktická Péče o klienty praktická 

Nepovinné zkoušky 

 

Somatologie ústní Zdravotní nauky ústní 

Klinické obory ústní Právo ústní 
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DALŠÍ PODMÍNKY KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

1. V případě, že žák povinnou zkoušku společné nebo profilové části MZK vykonal neúspěšně, může 

konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně 

nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. 

2. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji 

nekonal. 

3. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů 

od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku. 

4. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl 

ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 

5. Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. 

6. 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. 

  

Mgr. Martina Černá v.r. 

   ředitelka školy 


