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Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
pro školní rok 2022/2023 

 
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání  
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuji nabídku 
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 
2020/2021 takto: 
 

Článek I  – základní informace 
A) Pokud  žák ve společné části MZ konal zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka, maturuje 
z těchto předmětů i v profilové části maturitní zkoušky. Obě zkoušky se skládají z písemné 
a ústní části. Zkoušku z cizího jazyka lze v tomto případě nahradit certifikátem úrovně B2 a vyšší. 
Dále si žák volí další dva povinné předměty profilové části maturitní zkoušky z nabídky předmětů 
stanovených v článku II  tohoto dokumentu. Pokud si žák volí další cizí jazyk, opět se zkouška 
skládá z ústní a písemné části, ostatní zkoušky jsou pouze ústní. 
 
B) Pokud  žák ve společné části MZ konal zkoušku z českého jazyka a z matematiky, maturuje 
v povinné části profilové maturitní zkoušky pouze z českého jazyka, zkouška se skládá písemné 
a ústní části. Dále si žák volí dva předměty volitelné části profilové zkoušky z nabídky předmětů 
stanovených v článku II  tohoto dokumentu. Pokud nemá certifikát minimálně úrovně B2 
z cizího jazyka, musí být jedním z volitelných předmětů cizí jazyk. Pokud si žák volí cizí jazyk, 
opět se zkouška skládá z ústní a písemné části, ostatní zkoušky jsou pouze ústní.  
 

Článek II  – nabídka předmětů povinné zkoušky profilové maturitní zkoušky  
- anglický jazyk, pokud žák nekoná zkoušku z anglického jazyka ve společné části 

maturitní zkoušky, 
- německý jazyk,  pokud žák nekoná zkoušku z německého jazyka ve společné části 

maturitní zkoušky, 
- základy společenských věd, 
- dějepis, 
- zeměpis, 
- informatika a výpočetní technika, 
- fyzika, 
- chemie, 
- biologie, 
- hudební výchova, 
- výtvarná výchova. 

 
 

Článek III – nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
Každý žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
z předmětů stanovených v článku II  tohoto dokumentu a dále z tělesné výchovy. 
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Článek IV – témata ústních zkoušek profilové části 
S tématy ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky seznámí žáky vyučující jednotlivých 
předmětů v maturitním ročníku. 
 

Článek V – témata písemných zkoušek profilové části 
Témata pro písemné práce profilové části maturitní zkoušky stanoví ředitel školy a žákům je 
zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 
 

Článek VI – nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem 
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem podle článku I A) podává žák 
řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním období a do 
30. června pro konání zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie 
dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 
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