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Maturitní zkouška v roce 2023 

 
 
Maturitní zkouška má dvě části – společná část, profilová část. V každé části jsou určené zkoušky 
povinné a nepovinné. Z nabídky nepovinných zkoušek si žák nemusí vybrat žádnou. 
 
Společná část – povinné zkoušky (didaktický test) 
Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk nebo Matematika 
 
Společná část – nepovinné zkoušky 
Možnost zvolit  max. 2 zkoušky (cizí jazyk, Matematika). 
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. 
 
Profilová část – povinné zkoušky 
Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 
Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška 
První určený odborný předmět – ústní zkouška 
Druhý určený odborný předmět – ústní zkouška 
Praktická zkouška z odborných předmětů ve stanovené formě    
 
Profilová část – nepovinné zkoušky 
Pro každý obor je stanovena nabídka zkoušek. 
 
Témata pro ústní zkoušky profilové části jsou zveřejněna  na  www.spsbv.cz. 
 
 
 
 
 
Termíny maturitní zkoušky - SPŠ 
 

ČINNOST TERMÍN 
Přihlášení žáků k maturitní zkoušce       do 1. 12. 2022
Společná část – didaktické testy  2. 5. – 5. 5. 2023
Profilová část – písemná práce – cizí jazyk 21. 4. 2023
Profilová část – písemná práce – Český jazyk a literatura 20. 4. 2023
Profilová část - ústní zkoušky, obhajoby maturitních prací 16. 5. – 26. 5. 2023
Přihlášení žáků k maturitní zkoušce – podzimní zkušební období do 25. 6. 2023
Společná část – didaktické testy 1. 9. – 10. 9. 2023
Profilová část - ústní zkoušky, obhajoby maturitních prací       1. 9. – 10. 9. 2023 
Profilová část – písemná práce – cizí jazyk a ČJL 1. 9. – 10. 9. 2023
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Termíny maturitní zkoušky - OA 
 

ČINNOST TERMÍN 
Přihlášení žáků k maturitní zkoušce       do 1. 12. 2022 
Společná část – didaktické testy 2. 5. – 5. 5. 2023 
Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů 12. 4. – 13. 4. 2023  
Profilová část – písemná práce – cizí jazyk 21. 4. 2023 
Profilová část – písemná práce – Český jazyk a literatura 20. 4. 2023 
Profilová část - ústní zkoušky 16. 5. – 19. 5. 2023  
Přihlášení žáků k maturitní zkoušce – podzimní zkušební období do 25. 6. 2023 
Společná část – didaktické testy 1. 9. – 10. 9. 2023 
Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů 1. 9. – 20. 9. 2023 
Profilová část – písemná práce – cizí jazyk a ČJL 1. 9. – 20. 9. 2023 
Profilová část - ústní zkoušky 1. 9. – 20. 9. 2023 

 
 
 
Termíny maturitní zkoušky - SOU 
 

ČINNOST TERMÍN 
Přihlášení žáků k maturitní zkoušce       do 1. 12. 2022 
Společná část – didaktické testy 2. 5. – 5. 5. 2023 
Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů 12. 4. 2023  
Profilová část – praktická zkouška z odborného výcviku 12. 4. – 13. 4. 2023  
Profilová část – písemná práce – cizí jazyk 21. 4. 2023 
Profilová část – písemná práce – Český jazyk a literatura 20. 4. 2023 
Profilová část - ústní zkoušky 16. 5. – 26. 5. 2023 
Přihlášení žáků k maturitní zkoušce – podzimní zkušební období do 25. 6. 2023 
Společná část – didaktické testy 1. 9. – 10. 9. 2023 
Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů 1. 9. – 20. 9. 2023 
Profilová část – praktická zkouška z odborného výcviku 1. 9. – 20. 9. 2023 
Profilová část - ústní zkoušky 1. 9. – 20. 9. 2023 
Profilová část – písemná práce – cizí jazyk a ČJL 1. 9. – 20. 9. 2023 

 
 
Profilová část – písemné práce 

 
ČINNOST DÉLKA KONÁNÍ ROZSAH TEXTU 

PP 
Český jazyk a literatura 120 minut minimálně 250 slov 
Anglický jazyk   60 minut 200 – 220 slov
Německý jazyk   60 minut 200 – 220 slov

 
 
Při konání písemné práce z předmětu Český jazyk a literatura má žák možnost použít Pravidla 
českého pravopisu. 
Při konání písemné práce z cizího jazyka má žák možnost použít překladový slovník. 
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Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů – SPŠ 
Zkouška je konána formou zpracování maturitní práce na zadané téma a její obhajoby před maturitní 
komisí. Téma odpovídá problematice odborných předmětů. Zadání je určeno žákům nejpozději čtyři 
měsíce před termínem obhajoby. Obhajoba práce před maturitní komisí trvá 15 minut. Kritéria 
hodnocení jsou součástí zadání. 
 
 
Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů – OA 
Zkouška zahrnuje řešení uceleného příkladu, který obsahuje úkoly z předmětů Účetnictví (ručně a na 
PC), Ekonomika a Písemná a elektronická komunikace. Návaznost bude řešena tak, aby nezvládnutí 
jednoho úkolu nevyloučilo žákovi možnost úspěšně pokračovat. 
 

ČÁST ZKOUŠKY DÉLKA 
KONÁNÍ 

PODÍL NA ZNÁMCE 

Účetnictví na PC    90 minut 15%
Účetnictví ruční  120 minut 35%
Ekonomika  120 minut 35%
Písemná a elektronická 
komunikace 

   90 minut 15% 

 
 
Profilová část – praktická zkouška z odborných předmětů – SOU 
Zkouška zahrnuje řešení uceleného příkladu, který obsahuje úkoly z předmětů Účetnictví, 
Ekonomika podniku a Elektronická komunikace. 
 

ČÁST ZKOUŠKY DÉLKA 
KONÁNÍ 

PODÍL NA ZNÁMCE 

Účetnictví (ručně) 165 minut 43%
Ekonomika podniku 165 minut 43%

Elektronická komunikace 90 minut 14%
 

 
Profilová část – praktická zkouška z odborného výcviku – SOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Břeclav, 29. 9. 2022                                                                                               Mgr. Jiří Uher 
                                                                                                                                 ředitel školy 
 

 


