Maturitní zkoušky 2022
Střední škola Jeronýmova
České Budějovice, s.r.o.

Model maturitní zkoušky
• Maturitní zkouška se skládá ze společné a
profilové části. Cílem společné části je ověřit
očekávané vědomosti a dovednosti ve
zkušebních předmětech, které definuje školský
zákon. V profilové části školy mohou ověřovat
odborné vědomosti a dovednosti žáků v
souladu s oborovou profilací školy. Žák získá
střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže
úspěšně vykoná obě části zkoušky.

• Model maturitní zkoušky se opírá o platnou
legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004
Sb.
a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších
novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Společná část
• Ve společné části se žáci přihlašují ke
2 povinným zkouškám.
Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého
jazyka a literatury.
V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit
mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo
matematiky

Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.
Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury.
Dále si bude volit mezi
didaktickým testem z cizího jazyka (takového cizího jazyka, který je v nabídce školního
vzdělávacího programu daného oboru vzdělání a který splňuje povinnou dotaci hodin
pro profilové zkušební předměty) nebo didaktickým testem z matematiky.
V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo
matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ tedy
není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým
zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části
jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy
požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a
dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci
společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání
směřuje výuka v oborech středního vzdělávání
ukončených maturitní zkouškou
• Podrobnější popis jednotlivých zkušebních
předmětů společné části naleznete v sekci
Zkoušky společné části.

Profilová část
• Obdobně jako ve společné části je povinnou
zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého
jazyka a literatury.
• Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk,
skládá v profilové části povinně také zkoušku z
tohoto cizího jazyka.
• Žáci se dále přihlašují k dalším 2 povinným
profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných
zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý
obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím
programu).

INFORMACE
• MZ vykonáte úspěšně, pokud splníte všechny
povinné zkoušky – profilové a společné části
MZ
• Pokud neuspějete, máte možnost konat
2 opravné zkoušky do 5 let, opakujete vždy tu
dílčí zkoušku, kterou jste nevykonali

Neúčast na zkoušce
• Neúčast je třeba písemně omluvit a doložit
lékařským potvrzením nejpozději do tří
pracovních dnů po zkoušce ředitelce školy
• Pokud se neomluvíte - považuje se to, jako byste
zkoušku vykonali NEÚSPĚŠNĚ.
• Bude-li vaše omluva uznána, máte nárok konat
náhradní zkoušku v podzimním termínu:
Písemné zkoušky SČ budou v 2. do 20. září 2022
na tzv. spádových školách.
• Do 27. června 2022 je třeba podat přihlášku.

Maturitní kalendář 2022
Podání přihlášky
• Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce
2021/2022 lze odevzdat řediteli školy, a to
nejpozději do:
• 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období
2022;
• 27. června 2022 pro podzimní zkušební
období 2022.

• Přihláška se podává na tiskopisu
• Nejpozději do 20. prosince 2021,
( 5. července 2022)
předá škola žákovi výpis z přihlášky.
V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným
stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od
obdržení výpisu.
• Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód
VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2022 budou
žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Termíny konání zkoušek
Jarní zkušební období 2022
Zkoušky společné části (didaktické testy) se
budou konat 2.–5. května 2022.
Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv.
jednotné zkušební schéma) zatím nebyl
stanoven, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy jej vydá nejpozději
do 15. ledna 2022.

Písemná část
• Anglický jazyk / Německý jazyk/Španělský
jazyk
26.4.2022 12.00 hodin
• Český jazyk
28.4.2022 12.00 hodin

Termíny profilové části
• Zkoušky profilové části se mohou konat v období
od 16. května do 10. června 2022. Zkoušky konané formou
písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého
jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky
lze konat od 1. dubna 2022. Konkrétní termíny zkoušek stanoví
ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.
• Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol
nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích
didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den
ředitelé škol předají výsledky žákům.

Termíny jaro 2022- maturitní zkoušky
• Praktická část MZ 29.dubna 2022
• Ústní profilové části MZ 23. května 2022 -27.
května 2022
• (Bude upřesněno po projednání s předsedy
MZ)

Kritéria hodnocení
• V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009
Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné
části maturitní zkoušky pro školní rok
2021/2022 nejpozději do 31. března 2022

Úpravy podmínek pro konání maturitní
zkoušky
• Maturitní zkouška pro žáky s přiznaným uzpůsobením
podmínek pro konání maturitní zkoušky se liší v
přihlašování k MZ, podmínkách pro konání maturitní
zkoušky a úpravě zkušebního schématu.
• Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá
řediteli školy doporučení školského poradenského
zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do
příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení
podmínek pro konání MZ, údaje o úpravách podmínek
pro konání didaktických testů a profilových zkoušek,
dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci
případné asistence, tlumočnických služeb nebo
odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.

Uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky
• Mezi možná uzpůsobení podmínek patří například
navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do
samostatné učebny/učeben, možnost použití
individuálních kompenzačních pomůcek, formálně
upravená zkušební dokumentace, možnost
alternativního způsobu zápisu odpovědí, možnost
využití podpory asistenta nebo služeb tlumočníka,
vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj.
• Časový limit pro řešení zkoušky může být u žáků s
přiznaným uzpůsobením podmínek navýšen až o 100 %
původního limitu

Přezkum výsledků
• Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z
konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný
úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo
rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona.
• Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající
se výsledků své maturitní zkoušky u ředitele školy, ve které
konal příslušnou zkoušku, případně se může zaregistrovat
na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím lze
získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a
ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

Žádost o přezkoumání
• Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání
rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky společné části konané formou
didaktického testu lze podat Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání
těchto zkoušek maturitní vyhláškou (15. května 2022). V jarním
zkušebním období 2022 tak bude možné podat žádost do 6. června
2022.
• Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu je nutné zaslat na
adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5,
118 12 Praha. Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí
do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
• Formulář žádosti o přezkoumání didaktického testu

Žádost o přezkoumání
• Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o
přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné
podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo
Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce
období stanoveného pro konání profilových zkoušek
maturitní zkoušky (maturitní vyhláška umožňuje konat
profilové zkoušky v jarním zkušebním období do 10. června
2022). V jarním zkušebním období 2022 tak bude možné
podat žádost do 30. června 2022. Příslušný úřad žadatele
vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne
doručení žádosti.
• Formulář žádosti o přezkoumání profilových zkoušek

Pomůcky
• Modrá nebo černá dostatečně silně a nepřerušovaně
píšící propiska + jedna náhradní (ne „čína“, plnicí pero,
fix)
• Další povolené pomůcky:
Cizí jazyky – písemná práce: slovníky bez příloh
věnovaných písemnému projevu
ČJL – písemná práce: Pravidla českého pravopisu
Matematika: M-F-CH tabulky, rýsovací potřeby
(obyčejná tužka, guma, kružítko, pravítko, trojúhelník
s ryskou) a kalkulátor bez grafického režimu, řešení
rovnic a úprav algebraických výrazů
Kalkulačky předložte ke kontrole Mgr. Pouzarové

Didaktický test - zápis odpovědí
• Testový sešit a záznamový arch
• Do testového sešitu můžete zapisovat poznámky.
• Odpovědi zapisujte na záznamové archy podle pokynů
zadavatelů
Uzavřené úlohy:
• Správná je vždy jedna odpověď.
• Správné odpovědi zapisujte křížkem.
• Chybné odpovědi lze opravovat.
Otevřené úlohy
• Zápis provádějte výhradně do vyznačeného čtecího
pole. Rozlišujte velká a malá písmena.

Český jazyk a literatura
Didaktický test – uzavřené i otevřené otázky,
vždy jedna správná odpověď
Didaktický test ze zkušebního předmětu český
jazyk a literatura trvá
75 minut

Obsah a forma zkoušky
•
•
•
•

V testu lze získat maximálně 50 bodů
Hranice úspěšnosti zkoušek jsou následující (v %):
Český jazyk a literatura 44 %
Cizí jazyk (platí pro všechny cizí jazyky) 44 %
Český jazyk a literatura (žáci s PUP kategorie SP3)
44 %
• Cizí jazyk (úprava pro žáky s PUP kategorie SP3)
44 %
• Matematika a Matematika rozšiřující 33 %

Zkoušky profilové části
Společná pravidla pro písemnou práci z českého jazyka a literatury a cizího
jazyka
Profilová zkouška z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého
textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov;
písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při
konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Žák si volí ze 4 témat stanovených ředitelem školy.

Ústní zkouška z českého jazyka a
literatury
• Žák si volí ze seznamu 60 literárních děl. Z maturitního seznamu literárních
děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu
stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském
seznamu je 20.
• Žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března roku, v němž se
maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v
němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.
• Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo
pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut . Ústní zkouška
trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke
stejnému literárnímu dílu.
• Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl,
losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu
literárních děl pro daný obor vzdělání. Součástí pracovního listu je i zadání
ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu

Ústní zkouška z cizího jazyka
•
•

•

Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 25
témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je
součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke
vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. v minimálním rozsahu 20 % ( pro
jazykovou úroveň B1 dle SERR.) Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut . Ústní
zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle
závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového
limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části
maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek,
tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení
zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením

Ústní zkouška z českého jazyka a
literatury
V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a
z cizího jazyka tvoří hodnocení
písemné práce 40 % a hodnocení
ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení
zkušebního
předmětu

Ústní zkouška z cizího jazyka
• Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje
formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu obsahujícího 1 nebo více
zadání ke konkrétnímu tématu.

Písemná práce z cizího jazyka
• Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo
textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá
nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce
má žák možnost použít překladový slovník.
• Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1
zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce
obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k
zadání.

DIDAKTICKÝ TEST ČJL
• Seznam literárních žánrů a autorů k
didaktickému testu z českého jazyka a
literatury platný pro školní rok 2020/2021
• http://file:///C:/Users/svepesovi/Downloads/
Katalog%20pozadavku%202018%20CJL%20(1).
pdf
• https://maturita.cermat.cz/files/files/katalogpozadavku/katalog-pozadavku-2018-CJL.pdf

DIDAKTICKÝ TEST ČJL
• U otevřených úloh se za chybu považuje jednak
neuvedené řešení, jednak chybné řešení, přičemž
počet chyb se promítá do hodnocení úlohy. Pokud je
tedy úkolem např. vypsat správně všechna slova,
která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou
chybou, nebo vypsat z výchozího textu všechna
zájmena, není vhodné tipovat odpovědi!
Doporučujeme vypsat pouze ta slova, u kterých si je
žák jist, že jde o správné odpovědí. Pokud má žák
například napsat 4 slova, 2 slova napíše správně a 2
slova napíše chybně, za úlohu dostane 0 bodů

1. Analýza uměleckého textu:
I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba
III. část: jazykové prostředky

2. Literárněhistorický kontext literárního díla
3. Analýza neuměleckého textu:
I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ
ZKOUŠKY
• Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je
hodnocena podle 4 kritérií (viz tabulka níže),
přičemž první a třetí kritérium je dále
rozděleno na dílčí kritéria. Žák je tedy celkově
při této zkoušce hodnocen v sedmi oblastech.
V každé z nich může získat 0 – 4 body.
Maximální dosažitelný počet bodů za tuto dílčí
zkoušku tak činí 28 bodů. Hranice úspěšnosti
je pak dána 13 body.

Matematika - didaktický test
• 120 minut na zkoušku
• MA: obsahuje několik široce otevřených úloh – hodnotí se celý
postup řešení.
• Při rýsování nutno vše obtáhnout propiskou.
Široce otevřené úlohy – CELÝ POSTUP ŘEŠENÍ
• U slovní úlohy třeba popsat neznámou (např. x…počet žáků), řešení
a stručnou odpověď!!!
Úzce otevřené úlohy
• S výsledkem uvádějte symbol veličiny či neznámé, nezapomínejte
tedy na jednotky např. S = 50 cm nestačí napsat pouze 50
• Dbejte na správný zápis výsledku rovnic.
• ČTĚTĚ POZORNĚ A NESPĚCHEJTE!

Matematika - didaktický test
• Katalog požadavků k maturitní zkoušce
z matematiky uvádí 5 základních kategorií
kompetencí, které jsou pro úspěch u zkoušky
zásadní, a které by měly být zohledňovány
i během výuky na střední škole napříč všemi
učebními obory
• ile:///C:/Users/svepesovi/Downloads/MA_Kat
alog_pozadavku_MZ-17-18.pdf
• Platný katalog požadavků dále uvádí jednotlivé tematické okruhy, základní
specifikace zkoušky a příklady testových úloh pro zkoušku z matematiky

Povolené pomůcky - matematika
• V první řadě jsou to matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední
školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek, zvýraznění či podtržení je
povoleno), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou,
úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu. Rovněž je možné
používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené
v běžných vydáních MFCHT (s doložkou MŠMT) a které neobsahují řešené
vzorové úlohy.
• Ke zkoušce z matematiky je povolena kalkulačka 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.
• 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.

Cizí jazyk – didaktický test
• 2 záznamové archy (poslech 40 minut – čtení
a jazyková kompetence 60 minut)
• Uzavřené i otevřené úlohy s krátkou
odpovědí (3. část poslechu) – důležité je
správné umístění odpovědi a čitelnost
•

Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Čas vymezený na testování
vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu (dále rovněž
zkratkou ZA). Slovníky nejsou během testování povoleny. Žák může používat
během testování pouze psací potřeby

.

KATALOG POŽADAVKŮ
• Všem maturantům doporučujeme pečlivě si
pročíst katalogy požadavků pro zkoušky
společné části maturitní zkoušky konané ve
školním roce 2021/2022 které poskytují
informace o požadavcích kladených na žáky
středních škol s maturitní zkouškou. Kromě
zmíněných požadavků obsahují základní
specifikace zkoušek a příklady testových úloh
a zadání.

•

Ústní zkoušky
• NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI
• OBOR – OBCHODNÍ AKADEMIE, EKONOMICKÉ
LYCEUM - EKONOMIE (TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI
TVOŘÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTŮ:
• MIKROEKONOMIE, EKONOMICKÁ CVIČENÍ /CHOD
PODNIKU, MAKROEKONOMIE, MARKETING A
MANAGEMENT A ÚČETNICTVÍ
• VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ (který si žák zvolil ve třetím
ročníku)

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Denní studium :
Dálkové studium : 29. 4. 2022

• Praktickou zkoušku vykonají žáci oboru
PODNIKÁNÍ ( DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMY)
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ Z PŘEDMĚTŮ:
• CHOD PODNIKU
• ÚČETNICTVÍ
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
• PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

OBOR – PODNIKÁNÍ (DENNÍ A
DÁLKOVÁ FORMA STUDIA
• NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI
• OBOR – PODNIKÁNÍ (DENNÍ A DÁLKOVÁ FORMA
STUDIA) - EKONOMIE (TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI
TVOŘÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTŮ:
• MIKROEKONOMIE, EKONOMICKÁ CVIČENÍ /CHOD
PODNIKU, MAKROEKONOMIE, MARKETING
A MANAGEMENT A ÚČETNICTVÍ)

Pravidla chování během zkoušky
!!! Je zakázáno používat mobily, MUSÍ BÝT VYPNUTÉ, nezapomeňte je
vypnout.
!!! Nepoškozujte záznamové archy.
!!! Nenapovídejte, neopisujte, nevyrušujte.
!!! Smíte jíst a pít. Jídlo ani nápoj nesmí být umístěny na lavici.
!!! Pokud opustíte učebnu před koncem časového limitu, nesmíte se již
vrátit. Výjimkou mohou být zdravotní důvody, které budou řešeny
individuálně.
!!! Při hrubém porušení pravidel budete ze zkoušky vyloučeni. Vyloučení
znamená nesložení zkoušky.
Vhodné oblečení
KAŽDÝ SEDÍ V LAVICI SÁM ZA SEBOU, vaše batohy a tašky budou uloženy
u tabule před vámi – ne vedle vás!

Zdroje
Zdroje:
1.
Zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání
2.
Platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn a doplnění
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č.
54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb.,
vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č.
243/2017 Sb. a , vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb.
3.
METODIKA K NOVELE VYHLÁŠKY
Č. 177/2009 SB., O BLIŽŠÍCH
PODMÍNKÁCH UKONČOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 28.11.2021

Přejeme hodně štěstí
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