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MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2022 

 
 

Podmínky konání maturitní zkoušky jsou stanoveny Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

• zkoušky společné části maturitní zkoušky vytváří a opravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(Cermat) 

• zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník 

středního vzdělávání 

• ve společné části maturitní zkoušky žák povinně vykoná dvě zkoušky 

• zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu 

• ve společné části maturitní zkoušky žák vykoná jednu povinnou zkoušku z předmětu Český jazyk a 

literatura 

• ve společné části maturitní zkoušky žák vykoná druhou povinnou zkoušku výběrem jednoho z předmětů 

Cizí jazyk nebo Matematika 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět Cizí jazyk, 

v profilové části maturitní zkoušky vykoná povinnou navazující zkoušku z předmětu Cizí jazyk (stejný 

cizí jazyk jako ve společné části, forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) a dále si povinně volí 

dva další předměty z nabídky maturitních předmětů 

• pro zkoušku z předmětu Cizí jazyk žák může zvolit jeden z předmětů, pokud jej studoval jako 

předmět povinný: 

o Anglický jazyk 

o Francouzský jazyk 

o Německý jazyk 

o Španělský jazyk  

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět 

Matematika, v profilové části maturitní zkoušky si k povinnému předmětu Český jazyk a literatura dále 

povinně volí dva další předměty z nabídky maturitních předmětů 

 

Didaktický test: 

• Český jazyk a literatura 

o 75 minut 

• Cizí jazyk 

o 100 minut (40 minut poslech + 60 minut čtení a jazykové vědomosti dovednosti) 

• Matematika 

o 120 minut 

 

Nepovinná zkouška 

• žák se může ve společné části maturitní zkoušky přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, pokud z 

daného předmětu žák nekoná zkoušku povinnou, a to z předmětů: 

o Cizí jazyk 

o Matematika 

o Matematika rozšiřující (150 minut) 

• zkoušku z předmětu Matematika rozšiřující může žák konat pouze jako zkoušku nepovinnou 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2022 
 

 

Podmínky konání maturitní zkoušky jsou stanoveny Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – třídy 4A4, 6A6, 8A8 

 
• žák může konat zkoušky profilové části maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část 

maturitní zkoušky úspěšně 

• v profilové části maturitní zkoušky žák nesmí konat dvě zkoušky ze stejného předmětu 

• žák je povinen vykonat v profilové části maturitní zkoušky alespoň jednu zkoušku z předmětu Cizí jazyk 

• zkouška z předmětu Cizí jazyk se v profilové části maturitní zkoušky vždy skládá z písemné práce a 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

• žák v profilové části maturitní zkoušky povinně vykoná navazující zkoušku z předmětu Český jazyk a 

literatura (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět Cizí jazyk, 

v profilové části maturitní zkoušky vykoná povinnou navazující zkoušku z předmětu Cizí jazyk (stejný 

cizí jazyk jako ve společné části) a v profilové části maturitní zkoušky vykoná povinné zkoušky celkem ze 

čtyř předmětů. 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět 

Matematika, v profilové části maturitní zkoušky nekoná žádnou povinnou navazující zkoušku a 

v profilové části maturitní zkoušky vykoná povinné zkoušky ze tří předmětů 

• pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky nepovinnou zkoušku z předmětu Cizí jazyk, může 

ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcí právním předpisem lze tuto zkoušku nahradit 

výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 

certifikátem 

 

Profilová zkouška z předmětu Český jazyk a literatura 
Písemná práce 

• písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové 

práci, jehož minimální rozsah je 250 slov 

• písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání 

Ústní zkouška 

• maturitní seznam literárních děl a kritéria výběru jsou zveřejněny na www.gyby.cz v sekci Maturita a na 

nástěnce u sekretariátu školy 

• žák odevzdá vlastní seznam literárních děl v požadovaném formátu prostřednictvím vyučujícího ČJL 

řediteli školy nejpozději do 31. března 2022 

• příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut 

 

Profilová zkouška z předmětu Cizí jazyk 
Písemná práce 

• písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov 

• písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání 

 

Ústní zkouška 

• témata pro ústní zkoušku jsou zveřejněna na www.gyby.cz v sekci Maturita a na nástěnce u sekretariátu 

školy 

• příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA JARO 2022 
 

Podmínky konání maturitní zkoušky jsou stanoveny Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – třída 6Š6 
• žák může konat zkoušky profilové části maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část 

maturitní zkoušky úspěšně 

• v profilové části maturitní zkoušky žák nesmí konat dvě zkoušky ze stejného předmětu 

• žák je povinen vykonat v profilové části MZ zkoušku z těchto předmětů: 

o Český jazyk a literatura (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

o Španělský jazyk a literatura (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

o z jednoho předmětu vyučovaného ve španělském jazyce (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět Španělský 

jazyk, v profilové části maturitní zkoušky nekoná žádnou povinnou navazující zkoušku a v profilové části 

maturitní zkoušky vykoná povinné zkoušky celkem ze tří předmětů (ČJL, ŠJL, jeden předmět vyučovaný 

ve španělském jazyce) 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět Anglický 

jazyk, v profilové části maturitní zkoušky vykoná povinnou navazující zkoušku z předmětu Anglický 

jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) a v profilové části maturitní zkoušky vykoná 

povinné zkoušky celkem ze čtyř předmětů (ČJL, ANJ, ŠJL, jeden předmět vyučovaný ve španělském 

jazyce) 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět 

Matematika, v profilové části maturitní zkoušky nekoná žádnou povinnou navazující zkoušku a 

v profilové části maturitní zkoušky vykoná povinné zkoušky ze tří předmětů (ČJL, ŠJL, jeden předmět 

vyučovaný ve španělském jazyce) 

• pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky nepovinnou zkoušku z předmětu Cizí jazyk, může 

ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcí právním předpisem lze tuto zkoušku nahradit 

výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 

certifikátem 

Profilová zkouška z předmětu Český jazyk a literatura 
Písemná práce 

• písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové 

práci, jehož minimální rozsah je 250 slov 

• písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání 

Ústní zkouška 

• maturitní seznam literárních děl a kritéria výběru jsou zveřejněny na www.gyby.cz v sekci Maturita a na 

nástěnce u sekretariátu školy 

• žák odevzdá vlastní seznam literárních děl v požadovaném formátu prostřednictvím vyučujícího ČJL 

řediteli školy nejpozději do 31. března 2022 

• příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut 

 

Profilová zkouška z předmětu Španělský jazyk a literatura 
Písemná práce 

• písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření slohové práce na zadané téma 

• písemná práce trvá 240 minut  

 

Ústní zkouška 

• témata pro ústní zkoušku jsou zveřejněna na www.gyby.cz v sekci Maturita a na nástěnce u sekretariátu 

školy 

• příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá maximálně 15 minut 

  

http://www.gyby.cz/
http://www.gyby.cz/
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SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Povinné předměty: 

• Český jazyk a literatura (forma zkoušky – didaktický test) 

• Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) nebo Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

Nepovinné předměty:  

• Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika rozšiřující (forma zkoušky – didaktický test) 

 

Poznámka:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty, nelze vybrat stejný předmět, který byl vybrán jako 

povinný, předmět Matematika rozšiřující lze vybrat pouze jako nepovinný předmět 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Podmínky stanovené ředitelem školy: 

• v profilové části maturitní zkoušky žák musí vykonat zkoušku z předmětu Anglický jazyk 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí povinný předmět Matematika, v profilové části 

vykoná povinnou zkoušku ze tří předmětů 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí povinný předmět Cizí jazyk, v profilové části 

vykoná povinnou zkoušku ze čtyř předmětů 

• v profilové části maturitní zkoušky žák nesmí konat dvě zkoušky ze stejného předmětu 

• z nabídky maturitních předmětů si žák může zvolit pouze předměty, které studoval jako povinné na vyšším 

gymnáziu 

 

Povinné předměty: 

• Český jazyk a literatura (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Cizí jazyk   (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška), 

pokud si žák tento předmět zvolí ve společné části 

 

• Nabídka maturitních předmětů: 

• Anglický jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Německý jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Španělský jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Společenské vědy (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Dějepis   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Zeměpis  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Matematika  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Fyzika   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Chemie   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Biologie   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Informatika  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Hudební výchova (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Výtvarná výchova (forma zkoušky – ústní zkouška) 

 

Nepovinné předměty:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty z nabídky maturitních předmětů, nelze vybrat stejný 

předmět, který byl vybrán jako povinný 

  

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium – zaměření na anglický jazyk) 

maturitní třída 4A4 
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SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Povinné předměty: 

1. Český jazyk a literatura (forma zkoušky – didaktický test) 

2. Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) nebo Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

Nepovinné předměty:  

• Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika rozšiřující (forma zkoušky – didaktický test) 

 

Poznámka:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty, nelze vybrat stejný předmět, který byl vybrán jako 

povinný, předmět Matematika rozšiřující lze vybrat pouze jako nepovinný předmět) 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Podmínky stanovené ředitelem školy: 

• v profilové části maturitní zkoušky žák musí vykonat zkoušku z předmětu Anglický jazyk 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí povinný předmět Matematika, v profilové části 

vykoná povinnou zkoušku ze tří předmětů 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí povinný předmět Cizí jazyk, v profilové části 

vykoná povinnou zkoušku ze čtyř předmětů 

• v profilové části maturitní zkoušky žák nesmí konat dvě zkoušky ze stejného předmětu 

• z nabídky maturitních předmětů si žák může zvolit pouze předměty, které studoval jako povinné na vyšším 

gymnáziu 

 

Povinné předměty: 

• Český jazyk a literatura (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Cizí jazyk   (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška), 

pokud si žák tento předmět zvolí ve společné části 

 

• Nabídka maturitních předmětů: 

• Anglický jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Francouzský jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Německý jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Německý jazyk  (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška)  

• Španělský jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Společenské vědy (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Dějepis   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Zeměpis  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Matematika  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Fyzika   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Chemie   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Biologie   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Informatika  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Hudební výchova (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Výtvarná výchova (forma zkoušky – ústní zkouška) 

 

Nepovinné předměty:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty z nabídky maturitních předmětů, nelze vybrat stejný 

předmět, který byl vybrán jako povinný  

Studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium – zaměření na anglický jazyk) 

maturitní třída 6A6 
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SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Povinné předměty: 

1. Český jazyk a literatura (forma zkoušky – didaktický test) 

2. Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) nebo Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

Nepovinné předměty:  

• Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika rozšiřující (forma zkoušky – didaktický test) 

 

Poznámka:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty, nelze vybrat stejný předmět, který byl vybrán jako 

povinný, předmět Matematika rozšiřující lze vybrat pouze jako nepovinný předmět) 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Podmínky stanovené ředitelem školy: 

• v profilové části maturitní zkoušky žák musí vykonat zkoušku z předmětu Cizí jazyk 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí povinný předmět Matematika, v profilové části 

vykoná povinnou zkoušku ze tří předmětů 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí povinný předmět Cizí jazyk, v profilové části 

vykoná povinnou zkoušku ze čtyř předmětů 

• v profilové části maturitní zkoušky žák nesmí konat dvě zkoušky ze stejného předmětu 

• z nabídky maturitních předmětů si žák může zvolit pouze předměty, které studoval jako povinné na vyšším 

gymnáziu 

 

Povinné předměty: 

• Český jazyk a literatura (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Cizí jazyk   (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška), 

pokud si žák tento předmět zvolí ve společné části 

 

• Nabídka maturitních předmětů: 

• Anglický jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Francouzský jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Německý jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Německý jazyk  (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška)  

• Španělský jazyk (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Latinský jazyk (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Společenské vědy (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Dějepis   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Zeměpis  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Matematika  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Fyzika   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Chemie   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Biologie   (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Informatika  (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Hudební výchova (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Výtvarná výchova (forma zkoušky – ústní zkouška) 

 

Nepovinné předměty:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty z nabídky maturitních předmětů, nelze vybrat stejný 

předmět, který byl vybrán jako povinný 

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium – klasické jazyky) 

maturitní třída 8A8 
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SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Povinné předměty: 

1. Český jazyk a literatura (forma zkoušky – didaktický test) 

2. Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) nebo Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

Nepovinné předměty:  

• Cizí jazyk (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika (forma zkoušky – didaktický test) 

• Matematika rozšiřující (forma zkoušky – didaktický test) 

 

Poznámka:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty, nelze vybrat stejný předmět, který byl vybrán jako 

povinný, předmět Matematika rozšiřující lze vybrat pouze jako nepovinný předmět) 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Podmínky stanovené ředitelem školy: 

• v profilové části maturitní zkoušky žák musí vykonat zkoušku z předmětu Španělský jazyk a literatura 

• v profilové části maturitní zkoušky žák nesmí konat dvě zkoušky ze stejného předmětu 

• z nabídky maturitních předmětů si žák může zvolit pouze předměty, které studoval jako povinné na vyšším 

gymnáziu 

 

Povinné předměty: 

• Český jazyk a literatura  (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) 

• Španělský jazyk a literatura (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška – úroveň C1) 

• Cizí jazyk - AJ    (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška), 

pokud si žák tento předmět zvolí ve společné části 

• Jeden předmět z nabídky maturitních předmětů vyučovaných ve španělském jazyce  

• Dějepis     (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Geografie    (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Matematika    (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Fyzika     (forma zkoušky – ústní zkouška) 

• Chemie     (forma zkoušky – ústní zkouška) 

Varianty předmětů společné a profilové části MZ 

 společná část   profilová část 

 1. předmět 2. předmět   1. předmět 2. předmět 3. předmět 4. předmět 

varianta A ČJ (DT) ŠJ (DT)   ČJ (PP+ÚZ) ŠJL (PP+ÚZ - C1) předmět ve španělštině (ÚZ) XXX 

varianta B ČJ (DT) MAT (DT)   ČJ (PP+ÚZ) ŠJL (PP+ÚZ - C1) předmět ve španělštině (ÚZ) XXX 

varianta C ČJ (DT) AJ (DT)   ČJ (PP+ÚZ) AJ (PP+ÚZ) ŠJL (PP+ÚZ - C1) předmět ve španělštině (ÚZ) 

 

Nepovinné předměty:  

• lze vybrat jeden nebo dva nepovinné předměty z nabídky maturitních předmětů, nelze vybrat stejný 

předmět, který byl vybrán jako povinný 

  

Studijní obor 79-43-K/61 Gymnázium (vybrané předměty v cizím jazyce) 

maturitní třída 6Š6 
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MATURITNÍ KALENDÁŘ 

MZ JARO 2022 
 

 

ŘÍJEN 

• žák vyplní dotazník – průvodce výběrem maturitních předmětů nejpozději do 26. 10. 2021  

 

LISTOPAD 

• žák odevzdá třídnímu učiteli vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 1. 12. 2021 

 

PROSINEC 

• ředitel školy předá žákům výpis z přihlášky k maturitní zkoušce nejpozději do 20. 12. 2021  

 

LEDEN 

• MŠMT zveřejní „jednotné zkušební schéma“ (časový rozvrh konání DT) nejpozději do 15. 1. 2022 

 

BŘEZEN 

 

• žák předá prostřednictvím vyučujícího ČJL řediteli školy svůj seznam vybraných literárních děl, který 

musí odpovídat kritériím pro výběr literárních děl a formátovým požadavkům nejpozději do 31. 3. 2022 

(žáci si budou seznam literárních děl zpracovávat pomocí online dotazníku) 

 

DUBEN 

• písemné práce profilové části maturitní zkoušky v termínu 1. – 10. 4. 2022 

• uzavření klasifikace maturitních tříd za druhé pololetí školního roku 2021/2022: 22. 4. 2022 

• předání vysvědčení za druhé pololetí žákům maturitních ročníků: 29. 4. 2022 

 

KVĚTEN 

• didaktické testy společné části maturitní zkoušky v termínu 2. –5. 5. 2022 

• Centrum (CERMAT) zveřejní výsledky didaktických testů nejpozději do 15. 5. 2022 

• přípravný (svatý týden) v termínu 9. – 13. 5. 2022 

• ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky v termínu 16. – 27. 5. 2022 

 

ČERVEN 

• slavnostní předání maturitních vysvědčení: 2. 6. 2022 


