
Maturitní zkoušky SOŠ LIVA MOST 2022/2023 – jarní termín 
Třída 
 

Praktická 
zkouška 
z odborných 
předmětů   

Písemná 
zkouška 
z odborných 
předmětů   

Písemné práce 
(PP) z ČJL a CIJ 
(ANJ, NEJ, RUJ) 
 

Uzavření 
klasifikace za 
závěrečný 
ročník 

Společná část MZ -blok didaktických testů (DT) ČJL a CIJ nebo MAT (Jednotné 
zkušební schéma – CERMAT) 
Pozvánky obdrží maturanti mailem počátkem února 2023. 

Ústní zkoušky* 

DPO 3 
 

So 1.4.2023                   
od 8:00 hod., 
nejdéle 300 
min. 

Čt 13.4.2023 
od 15:00 
hod., nejdéle 
90 min. 

So 15.4.2023 
PP ČJL 
zahájení přípravy 
zkoušky v učebně 
9:00, zkouška 
9:15 – 11:05 
Povolené pomůcky: 
Pravidla českého 
pravopisu 
 
PP ANJ, NEJ, RUJ 
zahájení přípravy 
zkoušky v učebně 
12:00, zkouška 
12:15 – 13:15 
Povolené pomůcky: 
Překladový slovník 
bez konverzace 

do 24.4.2023 

Út 2.5.2023 
MAT DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:30   
ANJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:30, zkouška 13:45 – 15:45  
(žák s SPUO-1 do 16:20) 
 
St 3.5.2023 
ČJL DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 9:40  
 
Čt 4.5.2023 
NEJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00, zkouška 13:15 – 15:15 
RUJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00, zkouška 13:15 – 15:15 
 
Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních 
učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn 
žáka z konání zkoušky vyloučit. S sebou OP! 
S výjimkou psacích potřeb smí žák používat pouze povolené pomůcky na MAT. 

So + Ne 
20.5. - 21.5.2023 

EPT 3 
 

So 1.4.2023                   
od 8:00 hod., 
nejdéle 300 
min. 

--- do 24.4.2023 So 20.5.2023 

Výsledky 
budou 
známy: 

v den konání 
ústních zkoušek 
příslušné třídy 

v den konání 
ústních zkoušek 
příslušné třídy  

v den konání 
ústních zkoušek 
příslušné třídy 

bez řádného 
uzavření 
klasifikace 
nelze 
pokračovat 
v MZ, tzn. v DT 
a ústních 
zkouškách  

DT: 15.5.2023, maturanti je obdrží mailem. 
Opravené DT získají maturanti na základě registrace do VPŽ. Přístupový kód je na výpisu 
z přihlášky z prosince 2022 a na pozvánce k DT. 

v den konání ústních 
zkoušek 

 
K průběhu jednotlivých částí MZ budou vydány samostatné organizační pokyny. 
* Přesný čas společného zahájení a den a hodina konání ústních MZ pro třídu a konkrétního žáka (ROZPIS ÚSTNÍCH MZ) bude zveřejněn po uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2022/2023, tzn. počátkem května 2023 na 
www. livamost.cz. Pozvánky k profilovým písemným pracím a písemným, praktickým a ústním MZ nebudou rozesílány.  
Poznámka: Změna termínů profilových zkoušek vyhrazena!  
 
V Mostě, 5.1.2023 
 
 Mgr. Alice Linková, ŘŠ, v. r.  


