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Číslo jednací: GJOL1388/2022 

 
Maturitní zkouška 

 
v jarním a podzimním termínu školního roku 2022/2023 

 

na Gymnáziu Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189. 

Stanovení podmínek maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce pro vzdělávací obory 

7941K41 – Gymnázium a 7941K81 – Gymnázium. 

 

Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Společná část maturitní zkoušky 
 

(1) 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze 

takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 

c) matematika. 

 

(2) 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou 

si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a 

c). 

 

(3)  

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí 

písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených 

prováděcím právním předpisem. 

 

(4)  

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle 

odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. 

 

(5)  

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

vzdělávání. 

 

(6)  

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z 

a) anglického jazyka, 

b) německého jazyka, 

d) španělského jazyka, nebo 

e) ruského jazyka. 
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Profilová část maturitní zkoušky 
 

(1) 

Počet povinných zkoušek 

Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve 

společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných 

zkoušek. 

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

 

(2) 

Forma zkoušek: 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky 

před zkušební maturitní komisí. 

Všechny další zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí podle 

§ 16 vyhlášky. 

 

(3) 

Délka konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury: 

Délka trvání písemné práce z českého jazyka a literatury podle § 14a vyhlášky bude 110 minut. 

Minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov souvislého textu.  

 

(4) 

Maturitní seznam literárních děl: 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 14b vyhlášky se stanovuje maturitní seznam literárních 

děl, který obsahuje 100 titulů. 

 

(5) 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl: 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 14b vyhlášky žák z maturitního seznamu literárních děl 

připraví vlastní seznam literárních děl, který musí splňovat následující podmínky: 

 Počet literárních děl v žákově seznamu je 25, 

 minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama, 

 seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora, 

 žákův seznam musí dále obsahovat nejméně: 

 2 literární díla ze světové a české literatury do konce 18. století, 

 3 literární díla ze světové a české literatury 19. století, 

 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století, 

 5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století. 

 

(6) 

Délka konání a rozsah textu písemné práce z cizího jazyka: 

Délka trvání písemné práce z cizího jazyka podle § 14c vyhlášky bude 80 minut. 

Požadovaný rozsah písemné práce je 200 – 230 slov. 

 

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem 

V souladu s § 19a Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, lze zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil 

podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 

dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem nebo 

vyšší, nejméně však na úrovni B2 pro první cizí jazyk a na úrovni B1 pro druhý cizí jazyk. Pokud si žák tento 

jazyk zvolil i v části společné, koná zkoušku pouze formou DT. K žádosti o uznání zkoušky se přikládá úředně 

ověřená kopie certifikátu. 
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(7)  

Žák nemůže v povinné profilové zkoušce volit stejný cizí jazyk jako ve společné části. 

 

(8)  

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části: 

Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk, Matematika, Základy 

společenských věd, Zeměpis, Dějepis, Biologie, Fyzika, Chemie, Informační a komunikační technika, Výtvarná 

výchova, Hudební výchova. 

 

 

 

Přihlášku k maturitní zkoušce žák podává řediteli školy v termínu do 25. listopadu 2022 pro jarní zkušební 

období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Litovli 29. 9. 2022        Mgr. Radim Lindner 

                 ředitel školy 
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