
 

Střední uměleckoprůmyslová škola  

a Základní umělecká škola Zámeček s. r. o.  

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/23 

Maturitní zkouška (MZ) ve školním roce 2022/20223 se skládá ze dvou 

částí - společné (státní) a profilové (školní). Maturitní zkouška se koná v jarním zkušebním 

období a případně v  podzimním zkušebním období. 

 

1) Společná část maturitní zkoušky 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktických testů 2. – 5. května 

2023. Společná část maturitní zkoušky je vyhodnocována centrálně s konečným hodnocením 

uspěl/a x neuspěl/a.  

Didaktický test z českého jazyka a literatury 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura se prodlužuje na 85 minut. 

Žáci se SVP mají časy prodlouženy dle doporučení školského poradenského centra. 

Více informací na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-

casti/cesky-jazyk-literatura 

 

Didaktický test z cizího jazyka 

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk se prodlužuje na 110 minut, z toho 40 

minut trvá poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a 

dovednosti. Žáci se SVP mají časy prodlouženy dle doporučení školského poradenského 

centra. 

Více informací na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-

casti/cizi-jazyk 

 

2) Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová část je hodnocena školou. 

 

Český jazyk a literatura 

 Písemná práce z českého jazyka a literatury - vypracování souvislého textu, jehož minimální 

rozsah je 250 slov, trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné 

práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
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Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání. Po zahájení zkoušky si žák 1 

zadání zvolí. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání.  

Ústní zkouška z českého jazyka -  žák odevzdává řediteli školy nebo jím pověřené osobě 

vlastní seznam minimálně 20 literárních děl, která vybírá ze školního maturitního seznamu. 

Žákovský seznam musí být v případě jarního termínu konání maturitní zkoušky odevzdán do 

31. března daného roku, v případě podzimního termínu pak do 30. června daného roku. V 

případě neodevzdání vlastního žákovského seznamu si žák losuje z celého školního 

maturitního seznamu literárních děl. 

 

Anglický jazyk 

Písemná práce z cizího jazyka je vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která 

se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce z 

konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné 

školy.  

Ústní zkouška z anglického jazyka se koná vylosováním jednoho z 20 témat, jejichž součástí 

je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k odbornému vzdělávání. 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka  

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem 
standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel 
školy. Povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit doložením jazykového 
certifikátu nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce  

Nahradit lze profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, 
didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o 
nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v 
rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023. 

Dějiny výtvarné kultury -  25 témat, viz. webové stránky školy (příprava 15 min., 

zkoušení 15 min) 

Technologie - 25 témat, Viz. webové stránky školy (příprava 15 min., zkoušení 15 min) 

 

 



Praktická zkouška 

Zadání témat pro praktickou maturitní zkoušku zpracovává vyučující hlavního odborného 

předmětu nebo vedoucí práce a schvaluje vedoucí oboru a ředitel školy. V každém oboru 

jsou stanovena nejméně 2 témata. Žák si jedno z témat zvolí. Pokud si žák ve stanoveném 

termínu téma nezvolí, bude mu určeno ředitelem školy.  

 

Termíny ve škol. roce 2022/23: 

v týdnu od 6. 3. - zahájení praktické maturity 

do 31. 3. podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

do 31. 3. odevzdání seznamu literárních děl 

od 1. 4. písemná práce z českého jazyka a cizího jazyka (přesný termín bude 

určen do konce února) 

26. 4. konečné uzavření docházky a klasifikace 4. ročníku 

28. 4. vysvědčení 4. ročníku 

2. 5. didaktický testy z anglického jazyka 

3. 5. didaktický test z českého jazyka 

18 - 19. 5. odevzdání praktické maturity (dle protokolu) 

22. – 26. 5. svatý týden 

29. 5. – 2. 6.  praktické a ústní maturity 

 

. 


