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Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského 

zákona a podle ustanovení vyhlášky č.  177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 (dále jen „vyhláška č. 

177/2009 Sb.“). 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,  

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné 

části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022. 

 

Vymezení maturitních předmětů: 

Studijní obor  Společná část maturitní zkoušky Profilová maturitní zkouška 
Didaktický 

test 

Nepovinná 

zkouška 

ústní/písemná 

Maturitní práce  Ústní  

zkouška 

Nepovinná 

zkouška- 

ústní 

Pedagogické 

lyceum 

ČJL 

Cizí jazyk 

nebo 

Matematika 

a) cizí jazyk, který je ve 

škole vyučován, tj. 

anglický jazyk,  

německý jazyk, nebo 

 ruský jazyk, 

b) matematika, 

c) matematika rozšiřující 

 

 

 

 
 

Obhajoba 

maturitní práce 

před komisí 

(UP, DRV, VV) 

1. odborný předmět 

- PED  

 2. odborný předmět 

- PSY  

Český jazyk a literatura 

 – ústní zkouška 

Cizí jazyk – ústní 

zkouška 

Dějepis 

Biologie 

Veřejná správa a 

regionální rozvoj 

ČJL 

Cizí jazyk 

nebo 

Matematika 

a) cizí jazyk, který je ve 

škole vyučován, tj. 

anglický jazyk,  

německý jazyk, nebo 

 ruský jazyk, 

b) matematika, 

c) matematika rozšiřující 

 

 Obhajoba 

maturitní práce 

před komisí 

(UP, 

Regionalistika) 

1. odborný předmět 

Veřejná správa, Řízení 

projektů 

2. odborný předmět 

Právo 

 

Český jazyk a literatura 

 – ústní zkouška 

Cizí jazyk – ústní 

zkouška 

Informační 

technologie 

Ekonomika a 

veřejné 

finance 

Sportovní 

management 

ČJL 

Cizí jazyk 

nebo 

Matematika 

a) cizí jazyk, který je ve 

škole vyučován, tj. 

anglický jazyk,  

německý jazyk, nebo 

 ruský jazyk, 

b) matematika, 

c) matematika rozšiřující 

 

 Obhajoba  

maturitní práce 

před komisí 

(UP) 

1. odborný předmět 

Ekonomika  

2. odborný předmět 

Odborný blok (Teorie 

sportu, Marketing a 

management, 

Psychologie sportu) 

 

Český jazyk a literatura 

 – ústní zkouška 

Cizí jazyk – ústní 

zkouška 

Informační 

technologie 

Biologie a 

ekologie 

Marketingová 

komunikace 

ČJL 

Cizí jazyk 

nebo 

Matematika 

a) cizí jazyk, který je ve 

škole vyučován, tj. 

anglický jazyk,  

německý jazyk, nebo 

 ruský jazyk, 

b) matematika, 

c) matematika rozšiřující 

 

 Obhajoba 

maturitní práce 

před komisí 

(UP, 

Programování 

webových 

stránek, 

Digitální 

marketing, 

Grafický 

design) 

1. odborný předmět 

Ekonomika 

 

2. odborný předmět 

Marketing a 

management, Reklamní 

tvorba 

 

Český jazyk a literatura 

 – ústní zkouška 

Cizí jazyk – ústní 

zkouška 

Účetnictví 

Informační 

technologie 

  

 

 

 

 

 

https://www.msmt.cz/file/54113/download/
https://www.msmt.cz/file/54113/download/
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Sociální, správní a 

pečovatelská činnost 

ČJL 

Cizí jazyk 

nebo 

Matematika 

a) cizí jazyk, který je ve 

škole vyučován, tj. 

anglický jazyk,  

německý jazyk, nebo 

 ruský jazyk, 

b) matematika, 

c) matematika rozšiřující 

 

– ve formě vyřešení 

praktického úkolu z 

bloku předmětů: 

Právní nauka, 

Řízení a ekonomika 

sociálních služeb, 

Sociální 

zabezpečení, 

Sociální 

komunikace, 

Metody sociální 

práce, Učební praxe 

1. odborný předmět 

Pedagogika, 

Psychologie  

Pečovatelství  

2. odborný předmět 

Sociální politika 

a sociální služby  
 

Český jazyk a literatura 

 – ústní zkouška 

Cizí jazyk – ústní 

zkouška 

Společensko 

vědní blok 

(ZSV+DEJ) 

Informační 

technologie 

 

 

 

Ortoticko-protetický 

technik 

  Stavba ortoticko-

protetických 

pomůcek 

(formou zhotovení 

ortoticko-protetické 

pomůcky na 

odborném 

pracovišti)  

1. odborný předmět 

Ortotika, Protetika, 

Vybrané klinické obory 

2. odborný předmět 

Biomechanika, 

Materiály a technologie, 

Odborné kreslení 

 

Český jazyk a literatura 

 – ústní zkouška 

Cizí jazyk – ústní 

zkouška 

Somatologie, 

Odborné 

kreslení 

 

 

 

1. Zadání maturitních témat žáků do 30. 9. 2021 a určení vedoucích maturitních prací včetně 

oponentů (termín odevzdání maturitní práce ŘŠ 31. 3. 2022) Témata jsou platná pro jarní 

a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění. 

 

2. Návrhy témat písemných prací z CJ a ČJL vedoucí PK předloží řediteli školy do 30. 9. 2021 

v počtu 10 (ČJL) a 3 (CJ); ředitel školy vybere témata písemných prací pro jarní období MZ 

do 31. 3. 2022. 

 

3. Přihlášky žáků řediteli školy musí zájemci předložit: 

a) 1. prosince pro jarní zkušební období, 

b) do 25. června pro podzimní zkušební období. 

 

4. V přihlášce žák uvede  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo 

narození, státní občanství, 

b) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky7), 

d) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky9), 

e) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky10), 

f) označení zkušebního předmětu, který bude žák konat ve společné a profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní 

menšiny, 

g) zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 

k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky, 

K přihlášce přiloží žák odborný posudek školského poradenského zařízení.  

 

5. Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému Centra potvrzený ředitelem školy 

nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru  
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6. Jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit doložením jazykového 

certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím 

programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného 

evropského referenčního rámce. 

 

Žák podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 

2022 pro jarní zkušební období a do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období.  

Doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky předloží žák řediteli 

školy nejpozději 5 dní před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před 

zkušební maturitní komisí.  

 

7. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března 2022 pro 

jarní zkušební období a do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák 

do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části 

z pracovních listů ze školního seznamu literárních děl v daném školním roce 

 

8.  Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich seznamu literárních děl.  

 

9. Zadavatele a hodnotitele jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději 

jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací. 

10. Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února každého školního roku krajský úřad 

příslušný podle sídla střední školy v dohodě se zaměstnavatelem navrhovaného předsedy.  

11. Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy  

a) pro jarní zkušební období alespoň 1 týden před začátkem konání první zkoušky profilové části 

maturitní zkoušky, nejpozději do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná,  

b) pro podzimní zkušební období do 30. června předcházejícího školnímu roku, v němž se maturitní 

zkouška koná. 

 

12. Pro školní rok 2021/2022 stanovuji následující termíny maturitních zkoušek pro třídy SM4, 

MK 4, SČ4, VS4,  PL4, OT4 : 

           

 

a) Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním 

zkušebním období roku 2021/2022: 

od 2. 5. 2022 – 5. 5. 2022 

 

b) Termíny konání písemných prací profilové části maturitní zkoušky 

 Písemné práce z českého jazyka a literatury na úterý 6. 4. 2022 

 Písemné práce z anglického a ruského jazyka na středu 7. 4. 2022 

 

c) Praktická zkouška oboru Sociální činnost proběhne dne 11. 4. 2022 v budově školy 

 

 Praktická zkouška oboru Ortoticko-protetický technik proběhne ve dnech 11. - 

13.  4. 2022 v budově školy 
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d) Seznámení s hodnocením písemných prací – 29. 4. 2022 

 

e) Předání posudků žákům 29. 4. 2022 

 

f) 29. 4. 2022 – výdej vysvědčení 

 

g) Volno k přípravě na ústní maturitní zkoušky v rozsahu pěti vyučovacích dnů bude 

žákům poskytnuto od 25. – 31. 5. 2022  

 

h) Ústní maturitní zkoušky se uskuteční od  1. 6. – 15. 6. 2022 

 

i) Vyřazení absolventů školy se uskuteční 17. 6. 2022 

 

j) 17. 6. 2022 proběhne předání protokolů  

 

k) Podzimní zkušební období (náhradní a opravný termín didaktických testů) - od 1. 9. 

2022 do 20. 9. 2022 
 

l) Podzimní zkušební období – (náhradní a opravný termín ústních maturitních zkoušek 

proběhne 7. 9. 2022, písemných 6. 9. 2022. 

 

 

 

 

Ing. Radmila Sosnová 

ředitelka AHOL - SOŠ 

 


