
 

 
 

       Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 

(1) Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. 

(2) V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním 

zkušebním období od 1. září do 20. září.  

(3) V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou 

didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou 

písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 2. května do 15. května. Písemnou práci je možné 

konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané 

formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají            

od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním 

zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. 

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí 

ministerstvo do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od16. května do 

10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické 

zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky 

vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu. 

(5) V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají 

v období od 1. září do 10. září, ústní zkoušky společné části v období od 1. září do 20. září. Konkrétní termíny 

konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději         

do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí 

ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

(6) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 

20. září. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším 

termínu.  

(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek 

profilové části stanoví ředitel školy pro jarní zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro 

podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Konkrétní termíny podle věty první stanoví ředitel školy v souladu s odstavci 3    

až 6 tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků. 

 

 

Přihlašování k maturitní zkoušce 

(1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce (dále 

jen „přihláška“), řediteli školy, a to nejpozději do  

a) 1. prosince pro jarní zkušební období,  

b) 25. června pro podzimní zkušební období.  

Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy nejpozději do 5 dnů     

od předání údajů Centru a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených. 

 

 

 

 

 

 



Zkouška z českého jazyka a literatury 

(1) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům 

do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 60 literárních děl. Školní 

seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům.           

(2) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části 

podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro 

jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data 

vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním 

seznamu literárních děl.  

Zkouška z cizího jazyka 

(1) Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději              

do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební 

období následující po jejich zveřejnění.  

 

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky         

(1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky               

a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku,   

v němž se maturitní zkouška koná.           

(2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy 

prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května,                   

v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Nejpozději následující pracovní den po převzetí 

výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.         

(3) Písemné práce obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru prostřednictvím jeho 

informačního systému v termínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním 

zkušebním období nejpozději poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek společné části 

příslušného žáka, nejpozději však do 29. května, a v podzimním zkušebním období do 10 pracovních dnů   

od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu.  

(5) Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. 

 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení 

(1) Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní 

zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů                     

od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního 

systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části 

maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního 

systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání.  

  

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka 

(1) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka je dokladem o hodnocení žáka ve společné 

části maturitní zkoušky.                   

(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli 

školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. června         

a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky.                 

(3) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka obdrží žák, který se ke zkoušce přihlásil              

a úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání. Protokol obdrží žák buď v listinné podobě od ředitele školy, nebo 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na základě své žádosti autorizované v informačním systému Centra. 

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka musí obsahovat datum vystavení.  

 

 

 


