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Maturitní zkouška 
 

§ 77 

[Součásti zkoušky] 

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. 

§ 78 

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 pro účely tohoto zákona 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. 

§ 78a 

[Katalog požadavků zkoušek společné části] 

(1) Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné 

části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek 

společné části maturitní zkoušky (dále jen „katalog“) pro příslušný zkušební 

předmět. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 48 měsíců před termínem 

konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí pro zkušební 

předmět matematika rozšiřující. 

(2) Zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Účast je povolena žákům 

konajícím zkoušku, pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele 
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zkoušky (dále jen „zadavatel“), školnímu maturitnímu komisaři (dále jen „komisař“), 

řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce. 

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil 

poslední ročník středního vzdělávání. 

(4) Před konáním každé ze zkoušek společné části maturitní zkoušky je žák povinen 

předložit zadavateli svůj průkaz totožnosti opatřený fotografií. Nepředložení 

průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti žáka, který jej 

předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke zkoušce. Důvody 

nepřipuštění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní 

zkoušce. 

§ 79 

Profilová část maturitní zkoušky 

(1) 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. 

Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou 

z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny. 

(2) 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 podle § 81 odst. 1. 

(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných 

a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, 

včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně 

přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky. 

(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou 

a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, 

b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, 

c) písemné zkoušky, 

d) písemné práce, 

e) praktické zkoušky, nebo 

f) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až e). 
 

(5) Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

(6) Obhajobu maturitní práce podle odstavce 4 písm. a) a zkoušky konané formou 

ústní zkoušky podle odstavce 4 písm. b) koná žák po úspěšném ukončení 
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posledního ročníku vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky 

i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. 

(7) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou 

písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise 

o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné 

v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce 

a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta. 

 


