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PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

2022/2023 

 
1. TERMÍNY ZKOUŠEK 

a) Školní drezurní turnaj – 31. 3. 2023 

b) Písemné práce z cizího jazyka – 3. 4. 2023 v 8.15 hodin 

c) Písemné práce z českého jazyka - 5. 4. 2023 v 8.15 hodin 
d) Uzavření klasifikace za 2. pololetí – nejpozději do 18. 4. 2023 

e) Praktická zkouška – 20. 4. 2023 dle platného harmonogramu 

f) Předání vysvědčení za 4. ročník – 28. 4. 2023 

g) Didaktické testy – 2. 5. 2023 – od 8. 00 hodin matematika 

     – od 13. 30 hodin anglický jazyk 

                                   3. 5. 2023 – od 8.00 hodin český jazyk a literatura            

                                   4. 5. 2023 – od 13.00 německý jazyk                         

h) Ústní zkouška – 16. 5. 2023 dle platného harmonogramu 

i) Předání maturitních vysvědčení – 19. 5. 2023 

 

2. PRŮBĚH ZKOUŠEK 

a) Písemné práce cizí jazyk – žák dostane jedno téma zveřejněné bezprostředně před 

zkouškou, zpracovává záznam rukopisně do předem připraveného záznamového archu, rozsah 

práce je 200-250 slov, práce trvá 60 minut 

b) Písemné práce ČJL – žák volí jedno ze šesti témat zveřejněných bezprostředně před 

zkouškou, zpracovává záznam rukopisně do předem připraveného záznamového archu, 

minimální rozsah práce je 250 slov, práce trvá  

110 minut 

c) Praktická maturitní zkouška – žák losuje jedno z 15 témat, práce trvá maximálně 7 hodin 

denně 

d) Didaktické testy SČMZ – dle schématu  SČMZ, včetně časového navýšení 

e) Ústní zkouška Odborný profil I a Odborný profil II – z 25 témat žák vylosuje 1 otázku, po 

15 minutách přípravy probíhá 15 minut zkoušení  

f) Ústní zkouška ČJL – z 20 pracovních listů žák losuje jeden, po 15 minutách přípravy 

probíhá 15 minut zkoušení 

g) Ústní zkouška cizí jazyk – z 20 témat žák losuje jeden pracovní list, po 15 minutách 

přípravy probíhá 15 minut zkoušení 

 

3. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK 

a) Písemné práce ČJL, ANJ – nejpozději 28. 4. 2023 

b) Praktická zkouška – na konci zkušebního dne, hodnocení známkou 

c) Didaktické testy SČMZ – nejpozději 15. 5. 2023, hodnocení - uspěl/neuspěl 

d) Ústní zkouška Odborný profil I a Odborný profil II – na konci zkušebního dne, hodnocení 

známkou 

e) Ústní zkouška ČJL, ANJ – na konci zkušebního dne, hodnocení známkou 
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