
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 
  

 
Maturitní zkouška 

v jarním a podzimním termínu roku 2023 na Gymnáziu, Uničov, Gymnazijní 257 
 

 
Stanovení podmínek maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce  

pro vzdělávací obory 7941K41 gymnázium (čtyřleté) a 7941K81 gymnázium (osmileté). 
 
 

1. Žák podá přihlášku k maturitní zkoušce v termínu do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební 
období, do 24. června 2023 pro podzimní zkušební období. 

2. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:  

a) 1. povinná zkouška: český jazyk a literatura  
b) 2. povinná zkouška: volba cizí jazyk (volba Aj, Nj, Rj) nebo matematika  

Nepovinná zkouška: Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným 
zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 2 písm. b) a ze zkušebního předmětu 
matematika rozšiřující. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 
testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. 

 
3. Profilová část maturitní zkoušky se skládá z těchto zkoušek:  

a) Zkouška z českého jazyka a literatury 
b) Zkouška z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk) 
c) 1. povinná zkouška 
d) 2. povinná zkouška 

 
1. a 2. povinnou zkoušku žák volí z nabídky předmětů stanovených ředitelem školy:  
Aj, Nj, Rj, M, F, Ch, Bi, Z, ZSV, D, ZE, IVT 
 
Jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka může žák nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto jazyka doložené jazykovým certifikátem. V případě, že žák 
koná zkoušku z cizího jazyka ve společné části, nenahrazuje zkoušku konanou formou 
didaktického testu. Minimální jazyková úroveň zkoušky je stanovena pro první cizí jazyk na 
úroveň B2 dle SERR (Společný evropský referenční rámec), pro další cizí jazyk B1 dle SERR. 
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro 
konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro podzimní zkušební 
období. Součástí žádosti je doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 
standardizované jazykové zkoušky. Seznam uznatelných zkoušek v závěru textu. 
 
Nepovinná profilová zkouška: Žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky 
předmětů stanovených ředitelem školy (odst. 3).  
 
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a 
formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Ostatní zkoušky v profilové části mají 
stanovenou formu ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  
 



Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut včetně času na volbu zadání, 
minimální rozsah je 250 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla 
českého pravopisu. 
 
Písemná práce z cizího jazyka trvá 60 minut včetně času na volbu zadání, celkový minimální 
rozsah je 200 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník 
 

4. Termíny zkoušek v jarním období:  

Didaktické testy společné části se konají v období od 2. května do 5. května 2023. Zkoušky 
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce se konají nejdříve 
1. dubna 2023.  
Písemné práce společné části maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka jsou naplánovány na 
3 - 5. dubna 2023. 
Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT. 
Ústní zkoušky profilové části se konají v období od 16. května do 19. května 2023. 
 
 
 
Seznam uznatelných zkoušek (pro rok 2023 pouze z anglického jazyka): 
 

1. Státní jazyková zkouška základní (B2) 
2. Státní jazyková zkouška všeobecná (C1) 
3. Cambridge B2 First for Schools (FCE) 
4. Cambridge B2 First (FCE) 
5. Cambridge C1 Advanced (CAE) 

 
 
 
 
V Uničově dne 29. 9. 2022       Mgr. Roman Riedl, v. r.  

ředitel školy 


