
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K MZ 2023 

 

PODMÍNKY KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Dle § 78a odst. 4 a § 81 odst. 5 školského zákona se může samotné konání MZ zahájit v době, 

kdy ještě není uzavřena klasifikace za 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání (praktická 

odborná zkouška a písemná práce z CJL). Jakmile je uzavřena klasifikace a je pro daný 

okamžik jisté, že žák neukončil úspěšně poslední ročník středního vzdělávání, nemůže již žák 

maturitní zkoušku vykonat a nelze jej ani připustit k jejímu konání. 

Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním MZ podle tohoto 

zákona nebo podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část MZ. Ředitel školy 

může žákovi uznat zkoušku profilové části MZ, kterou již žák vykonal v předchozím 

vzdělávání, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole. 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Žák koná společnou část maturitní zkoušky v řádném termínu ve škole, jíž je žákem.  

Před konáním každé ze zkoušek společné části MZ 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 MZ. 

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny 

povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky. 

Při konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky je zakázána vzájemná 

komunikace mezi žáky. Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů se posuzuje, jako 

by žák zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s přihlédnutím k 

písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka.  

POVOLENÉ POMŮCKY u společné části MZ - Matematika 

U zkoušky je povoleno používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro 

střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez 

jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno). Rovněž je možné používat 

publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních matematických, 

fyzikální a chemických tabulek (s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a 

které neobsahují výklad vzorců, ukázky užití vzorců ani řešené vzorové úlohy. 

Žáci dále mohou používat rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, 

úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických 

výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy 

obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Nelze 

použít programovatelnou kalkulačku.  

Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, 

násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí 

(sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. 

hodnoty inverzních funkcí). Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se 

zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody 

úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod. 



Seznamte žáky s Kritérii hodnocení zkoušek společné části MZ 2023 na webu školy.   

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny 

povinné zkoušky, které jsou její součástí. 

Používá-li žák při některé zkoušce, která je součástí maturitní zkoušky, nedovolené pomůcky 

nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej dohlížející učitel ze zkoušky vyloučit; v tom 

případě se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 - nedostatečný. 

POVOLENÉ POMŮCKY u profilové části MZ 

Písemná práce z CJL 

- Pravidla českého pravopisu 

Písemná práce z CJ 

- slovník bez přílohy věnované písemnému projevu 

Praktická odborná zkouška – daňové zákony a další zákony související s výukou VS, 

cizojazyčné školní slovníky, elektronický slovník Easy Lex, kalkulačky a psací potřeby. 

Ústní zkouška – daňové zákony, živnostenský zákoník, zákon o obchodních korporacích, 

zákoník práce a další zákony související s výukou VS, složky EKC, kalkulačka, cizojazyčné 

slovníky, logaritmické tabulky. 

 

Seznamte žáky se Způsobem hodnocení a stanovení výsledného hodnocení jednotlivých 

zkoušek profilové části MZ 2023 na webu školy.   

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY 

V případě, že žák povinnou zkoušku SČ nebo PČ MZ vykonal neúspěšně, může konat 

opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se zkouška skládá z více 

částí konaných různou formou, žák opakuje jen tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. V 

případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.  

Nedostaví-li se žák k MZ z vážného důvodu, nejpozději do 3 pracovních dnů omluví svou 

nepřítomnost písemně s uvedením důvodu řediteli školy, ve které se koná MZ. Všichni žáci, 

kteří jsou připuštěni ke konání MZ na jaře nebo na podzim, mohou MZ vykonat do 5 let od 

data 30. června daného kalendářního roku. 

 

 

 

V Ostravě dne 17. 3. 2023 

 

........................................................... 
                  PaedDr. Libor Lenčo 

 ředitel školy  

  

 


