
TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 
Maturitní zkouška se ve školním roce 2022/2023 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 pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška č. 177/2009 

Sb.”).  

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2023, v 

podzimním zkušebním období pak od 1. do 20. září 2023. V jarním zkušebním období se písemné 

práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části mohou konat i v dřívějším termínu, 

nejdříve však 1. dubna 2023.  

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce 

podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2022 

pro jarní zkušební období 2023 a do 25. června 2023 pro podzimní zkušební 

období 2023. 

 

Jarní zkušební období. 

 Společná část maturitní zkoušky. Didaktické testy se konají v pracovní dny v období od 2. do 15. 

května 2023. Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději 15. srpna 2022 a 

jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2023; tyto údaje zveřejní MŠMT 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Konkrétní termíny konání didaktických testů společné části 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 určilo MŠMT od 2. do 5. května 2023. 

Profilová část maturitní zkoušky. Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. 

ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2023. 

Písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2023, v 

případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktické a písemné zkoušky, i dříve. 

 

Podzimní zkušební období.  

Společná část maturitní zkoušky. Didaktické testy společné části se konají ve spádových školách v 

pracovní dny v období od 1. do 10. září 2023. Konkrétní termíny konání didaktických testů a 

písemných prací určí MŠMT nejpozději do 15. ledna 2023 a jednotné zkušební schéma pro jejich 

konání do 15. srpna 2023; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Profilová část maturitní zkoušky. Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. do 20. 

září 2023, praktické zkoušky, popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději 

do 25. srpna 2023, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části. 


