Maturitní zkouška pro školní rok 2022/2023
Informace o společné části maturitní zkoušky
Určení nabídky povinných a nepovinných profilových zkoušek pro jarní
i podzimní zkušební období
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá
střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
Společná část maturitní zkoušky
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a) český jazyk a literatura,
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může
zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c) matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé
zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů
uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně
vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.
(4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních
předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední
ročník středního vzdělávání.
Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák
ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2
nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví
rámcový vzdělávací program.
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák
může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.
Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určuje nabídku povinných a nepovinných
profilových zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat
těchto zkoušek, pro jarní a podzimní zkušební období maturitních zkoušek ve školním roce
2022/2023.
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Zkoušky profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se
konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební
maturitní komise je jmenována pro každou třídu zvlášť.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou
zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka.
(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem
standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2
nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy volí podle odstavce 1 jako náhradu
zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března. Informace je platná pro
jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.
(3) 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 konání maturitní zkoušky
v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie
dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
Povinné profilové zkoušky
a) praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky konaná písemnou formou a na PC
(ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace) – praktická zkouška se koná 2 dny,
v jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut,
b) ekonomika – ústní zkouška,
c) účetnictví – ústní zkouška,
d) písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu
odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut
včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého
pravopisu,
e) český jazyk a literatura – ústní zkouška. Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu
s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy. Počet
literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené
osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období
a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. Ústní
zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek
nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

Email: oakm@oakm.cz

Účet: 86-2969350257/0100

IČO: 63 45 87 30

V případě, že žák volí maturitní zkoušku z cizího jazyka.
f) písemná práce z cizího jazyka – rozumí se vytvoření souvislých dvou textů v celkovém rozsahu
200–250 slov; písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání,
g) cizí jazyk – ústní zkouška. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
Nepovinné zkoušky
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák
může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se
uvedou v přihlášce.
Žák volí z nabídky:
cizí jazyk (musí být jiný, než byl zvolen ve společné části), dějepis, hospodářský zeměpis,
základy společenských věd.

Obor 18-20-M/01 Informační technologie
Povinné zkoušky
a) praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky konané písemnou formou a na PC
(technické a informační předměty) – praktická zkouška se koná 2 dny, v jednom dni trvá praktická
zkouška nejdéle 420 minut,
b) ekonomické předměty – ústní zkouška,
c) informační technologie – ústní zkouška.
d) písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu
odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut
včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého
pravopisu,
e) český jazyk a literatura – ústní zkouška. Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu
s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy. Počet
literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené
osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období
a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. Ústní
zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek
nebo úryvky z konkrétního literárního díla.
V případě, že žák volí maturitní zkoušku z cizího jazyka.
f) písemná práce z cizího jazyka – rozumí se vytvoření souvislých dvou textů v celkovém rozsahu
200–250 slov; písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání,
g) cizí jazyk – ústní zkouška. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
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Nepovinné zkoušky
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák
může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se
uvedou v přihlášce.
Žák volí z nabídky:
cizí jazyk (musí být jiný, než byl zvolen ve společné části) a základy společenských věd.
Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny
povinné zkoušky, které jsou její součástí.
Další podmínky konání maturitní zkoušky
(1) Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli školy.
Žák, který po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu, koná společnou
část maturitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li žák zkoušku po skončení školního
roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě přihlášky podané řediteli
školy, ve které úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání, přičemž dílčí zkoušky konané formou
didaktického testu a písemné práce zkoušky společné části maturitní zkoušky koná ve škole
stanovené Centrem.
(2) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky
vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních
dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu
stanoveném prováděcím právním předpisem.
Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl
ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

V Kroměříži dne 1. 9. 2022
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
ředitel školy
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