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Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 

 
 

1.  Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku 

     k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do: 

 a) 1. prosince pro jarní zkušební období, 

 b) 25. června pro podzimní zkušební období. 

 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky odevzdá řediteli školy spolu 

s přihláškou doporučení vydané školským poradenským zařízením. Pro uzpůsobení zadání zkoušek  

pro konání maturitní zkoušky škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského 

zařízení. 

 

 

2. 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. 

 

 

3. Společná část maturitní zkoušky se koná pouze formou didaktických testů.  

 

Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test  

z českého jazyka a literatury, 

dále si bude volit mezi didaktickým testem  

z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je v nabídce ŠVP daného oboru vzdělání) 

nebo   

z matematiky.  

 

Délka trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury je 75 minut. 

Délka trvání didaktického testu z cizího jazyka je 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a  

60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. 

Délka trvání didaktického testu z matematiky je 120 minut. 

 

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky nebo 

matematiky rozšiřující. 

Délka trvání didaktického testu z matematiky rozšiřující je 150 minut. 

 

Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů. Didaktické testy 

budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy není podmínkou pro připuštění žáka 

k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro získání maturitního vysvědčení. 

 

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

středního vzdělávání. 
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4. Profilová část maturitní zkoušky na oboru Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch) se skládá 

    z povinných zkoušek: 

- zkoušky z českého jazyka a literatury (forma písemné práce a forma ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí), 

- zkoušky z anglického nebo německého jazyka (forma písemné práce a forma ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí), 

- z praktické zkoušky z odborných předmětů (forma praktické zkoušky), 

- z maturitní práce - podnikatelského projektu (forma obhajoby maturitní práce), 

- z ekonomického bloku (forma ústní zkoušky z předmětů ekonomika, účetnictví, právo, cestovní ruch, 

hotelový provoz). 

 

Profilová část maturitní zkoušky na oboru Veřejnosprávní činnost se skládá z povinných zkoušek: 

- zkoušky z českého jazyka a literatury (forma písemné práce a forma ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí), 

- zkoušky z anglického nebo německého jazyka (forma písemné práce a forma ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí), 

- z praktické zkoušky z odborných předmětů (forma praktické zkoušky),  

- z maturitní práce (forma obhajoby maturitní práce), 

- z veřejné správy a práva (forma ústní zkoušky). 

 

Profilová část maturitní zkoušky na oboru Podnikání se skládá z povinných zkoušek: 

- zkoušky z českého jazyka a literatury (forma písemné práce a forma ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí), 

- zkoušky z anglického jazyka (forma písemné práce a forma ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí), 

- z maturitní práce - podnikatelského projektu (forma obhajoby maturitní práce), 

- z ekonomického bloku (forma ústní zkoušky z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, marketing  

a management, daně a daňová evidence, právo). 

 

Žák, který si ve společné části MZ zvolí didaktický test z matematiky, nekoná v profilové části písemnou  

a ústní zkoušku z cizího jazyka. Tato zkouška je povinná pro žáky, kteří si ve společné části MZ zvolili 

didaktický test z cizího jazyka. 

 

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

volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. 

 

Obhajobu maturitní práce a zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení 

posledního ročníku vzdělávání. 

 

 

5. Termíny maturitních zkoušek 

Termíny v jarním zkušebním období 

 

písemná práce z českého jazyka a literatury (obor Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Podnikání) 

 6. 4. 2022 

písemná práce z anglického/německého jazyka (obor Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Podnikání)  

 13. 4. 2022 
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praktická zkouška z odborných předmětů (obor Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost) 

 20. 4. 2022 

didaktické testy společné části maturitní zkoušky 

 2. 5. –   5. 5. 2022 

Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději do 15. 1. 2022. 

 

ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací (profilová část maturitní zkoušky)  

 16. – 17. 5. 2022 - obor Hotelnictví 

 17. – 18. 5. 2022 – obor Veřejnosprávní činnost 

 27. + 30. 5. 2022 – obor Podnikání 

  Termíny v podzimním zkušebním období 

  od 1. 9. – 10. 9. 2022 didaktické testy 

  od 1. 9. – 20. 9. 2022 písemné práce, praktické a ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

 

   Časový rozvrh konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději do 15. 8. 2022. 

 

 

6.  Pro žáky maturitních ročníků (4. HŠVS a 2. NS) stanovuji volno k přípravě na konání maturitní zkoušky,  

     a to dne 5. 4. 2022. 

 

7.  Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost řádně s uvedením 

     důvodu nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Žák má právo konat 

     náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. 

 

8. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku.  

    Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy  

    30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 

 

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

 

 

 

 

 

24. 9. 2021 

 

 

 

Ing. Radmila Kozohorská 

ředitelka školy 


