
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. 

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. 

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky 

oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo 

její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi 

předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební 

maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními 

zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době 

konání ústních zkoušek. 

 

Podzimní zkušební období 2022 

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 

10. září 2022. Konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději 

do 15. ledna 2022, podrobný časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) bude vydán nejpozději 

15. srpna 2022. 

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2022. Ředitelé škol 

předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den. 

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 budou moci konat 1.–20. září 2022. 

Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní 

termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2022. 

Předání výsledků profilových zkoušek žákům se v podzimním zkušebním období řídí stejnými pravidly 

jako v jarním zkušebním období. 


