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MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2021/2022 

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové 

(školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. 

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

v platném znění a vyhlášku č. 177/2009 v platném znění. Maturitní zkouška se koná vždy v jarním 

zkušebním období a podzimním zkušebním období. 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou 

odevzdat řediteli školy i doporučení vydané školským poradenským zařízením. 

Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 25. června pro 

podzimní zkušební období. 

Společná část maturitní zkoušky  

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

pro kterou si žák zvolí matematiku nebo cizí jazyk. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají 

pouze formou didaktického testu. 

Žák se může ve společné části maturitní zkoušky přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám z cizího 

jazyka a matematiky za předpokladu, že je nekoná povinně. 

Žák se může ve společné části dále přihlásit k nepovinné zkoušce - matematika rozšiřující. 

V jarním zkušebním období se konají didaktické testy 2. - 5. května 2022. 

Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí 

jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek z nabídky ředitele školy. 

7. 4. 2022  písemná práce z českého jazyka a literatury 

13. 4. 2022  písemná práce z jazyka anglického   

19. 4. 2022  písemná práce z jazyka německého a ruského   

Písemnou práci bude žák psát do záznamového archu ručně s rozlišením velkých a malých písmen. 

16. 5 - 20. 5. 2022  ústní maturitní zkoušky 

Pro školní rok 2021/22 stanovil ředitel školy pro profilovou část maturitní zkoušky další dvě povinné 

zkoušky a dále maximálně dvě nepovinné zkoušky.  

Nabídka povinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky: 

Dějepis    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Základy společenských věd ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Fyzika    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Chemie    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Biologie   ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Zeměpis   ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Informatika   ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Teorie sportovní přípravy ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Deskriptivní geometrie  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html
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Další nabídka povinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky: 

Tyto předměty může žák volit pouze za předpokladu, že si je nezvolil v povinné společné části 

maturitní zkoušky. 

Jazyk anglický   písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Jazyk německý   písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Jazyk ruský   písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Nabídka nepovinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky: 

Tyto předměty může žák volit pouze za předpokladu, že si je nezvolil v povinné společné části 

a povinné profilové části maturitní zkoušky. 

Jazyk anglický   písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Jazyk německý   písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Jazyk ruský   písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Dějepis    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Základy společenských věd ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Fyzika    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Chemie    ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Biologie   ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

Zeměpis   ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Deskriptivní geometrie  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Délka trvaní ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí     15 minut 

Délka trvání písemné práce z českého jazyka a literatury včetně zadání 150 minut 

Délka trvání písemné práce z cizího jazyka včetně zadání    70 minut 

Témata a podrobnosti k jednotlivým zkouškám sdělí žákům příslušný vyučující. Témata jsou 

vystavena na www.gymjes.cz.  

 

 

 

       PaedDr. Antonín Javůrek  

               ředitel 
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