
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023
ke dni   01.11.2022



PŘIHLÁŠENÍ K MZ

■ Povinné odevzdání přihlášky k MZ do 01.12.2022

■ V listinné podobě 

■ Doporučení ŠPZ  o přiznání uzpůsobení podmínek

■ Žák obdrží výpis z přihlášky do pěti dnů po 
ukončení přihlašování



SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ 
ZKOUŠKY
■ Formou didaktického testu
■ Povinný předmět

Český jazyk a literatura – 85 minut
■ Volitelný předmět

Anglický jazyk – 110 minut (40 + 70)
Matematika – 135 minut



PROFILOVÁ část - ČJL

■ Písemná práce - 120 min. 
Žák si vybírá ze 4 témat 
Minimální rozsah je 250 slov. Pokud žák napíše 
písemnou práci kratší, je hodnocen 0 body.
Pravidla českého pravopisu

■ Ústní zkouška – 15 min. příprava, 15 min. zkoušení
Žák je povinen odevzdat svůj seznam 20 
literárních děl do 31.3. (30.6.), při zkoušce si 
vylosuje jedno literární dílo
WEB ŠKOLY - seznam 60 literárních děl                       
a pravidla pro výběr děl



PROFILOVÁ část - AJ

■ Písemná práce - 70 min. 
Skládá se ze dvou částí – dlouhý a krátký text.
Minimální rozsah je 200 slov za obě části. Pokud 
žák napíše písemnou práci kratší, je hodnocen               
0 body.
Překladový slovník

■ Ústní zkouška – 20 min. příprava, 15 min. zkoušení
Žák si losuje z 20 otázek – zkušebních témat
WEB ŠKOLY - seznam zkušebních témat



PROFILOVÁ ČÁST KS

■ Povinné zkoušky 
1. Kosmetika – ústní zkouška, obsah učiva předmětu 
kosmetika a materiály
2. Zdravověda – ústní zkouška, obsah učiva předmětu 
zdravověda
3. Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická 
zkouška, obsah učiva předmětu odborný výcvik, 
kosmetika, materiály

■ Nepovinné zkoušky 

1. Chemie – ústní zkouška, obsah učiva předmětu chemie

2. Matematika – ústní zkouška, obsah předmětu matematika



Profilová část - FT

■ Povinné zkoušky 
1. Fotografie – ústní zkouška, obsah učiva předmětu 
fotografie a materiály
2. Digitální a grafická úprava – ústní zkouška, obsah 
učiva předmětu digitální a grafická úprava a optika                 
a přístroje
3. Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická 
zkouška, obsah učiva předmětu odborný výcvik, digitální  
a grafická úprava, fotografie a materiály

■ Nepovinné zkoušky 

1. Informační a komunikační technologie – ústní zkouška, obsah předmětu informační 
a komunikační  technologie

2. Matematika – ústní zkouška, obsah předmětu matematika



Profilová část - VS
■ Povinné zkoušky 
1. Vlasová kosmetika - ústní zkoušky obsah učiva 
předmětu Materiály, Základy kosmetické péče, 
Zdravověda
2. Praktická zkouška z odborných předmětů  -
praktická zkouška obsah učiva předmětu 
Technologická cvičení,  Materiály, Účetnictví a daně             
a Ekonomika

■ Nepovinné zkoušky 

1. Účetnictví a daně– ústní zkouška, obsah předmětu účetnictví a daně

2. Matematika – ústní zkouška, obsah předmětu matematika



HODNOCENÍ MZ

■ Celkové hodnocení – hodnocení společné                  
a profilové části

■ Společná – uspěl/neuspěl, neovlivní zda žák 
prospěl/prospěl s vyznamenáním

■ Profilová – jednotlivé předměty se hodnotí 
známkou

v případě, že se zkouška skládá z více částí, musí být 
vykonány úspěšně všechny části (zk. z ČJL, AJ, 
praktická zkouška)

■ Žák opravuje pouze část, kterou vykonal neúspěšně



Termín konání MZ – jaro 
2023
■ Společné zk. 02.05. - 03.05.2023
■ Profilové zk.

písemná 04.04. - 05.04.2023
praktická 26.04. - 28.04.2023
ústní 16.05. - 26.05.2023



MZ PODZIM 2023

■ Opravné MZ, MZ v náhradním termínu a řádné MZ pro žáky  
s ukončením do srpna 2023

■ Odevzdání přihlášky k podzimnímu termínu MZ                             
do 25.06.2023

■ Do 05.07. obdrží žák výpis z přihlášky.
■ MZ podzim 2023

Společné 01. - 10.09. písemné zkoušky   
11. - 20.09. ústní zkoušky

■ Profilovépraktické, ústní 01. - 20.09.



NEZAPOMEŇ

• Do 01.12.202 odevzdat přihlášku k MZ

• Do 31.03.2023 odevzdej seznam literárních děl

• 04.- 05.04.2023 profilová část MZ písemná zk. z ČJL a AJ

• 21.04.2023 uzavření klasifikace za 2. pololetí

• 25.04.2022 vydání vysvědčení za 2. pololetí

• 26.- 28.04.2023 profilová část MZ praktická zk.

• 02.- 03.05.2023 společná část MZ didaktické testy

• Od 16.05.2023 profilová část MZ ústní zkoušky



Web

■ www.souviz.cz
– pro studenty – maturitní zkoušky 

■ www.maturita.cermat.cz

http://www.souviz.cz/
http://www.maturita.cermat.cz/
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