
Společná část maturitní zkoušky 
 
(1) Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a volitelné 

zkoušky z matematiky nebo cizího jazyka.  

(2) Žák volí mezi matematikou a cizím jazykem, který se ve škole vyučuje (Aj, Nj, Fj, Rj). 
 

Předmět                                                      Forma zkoušky 
 
Český jazyk Didaktický test, písemná práce a ústní zkouška 

Cizí jazyk Didaktický test, písemná práce a ústní zkouška 

Matematika Didaktický test 
 
 
 
Profilová část maturitní zkoušky 
 
(1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet 

povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program. Ve školách 

a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška 

z jazyka národnostní menšiny. 

(2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné 

zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené 

nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce podle § 81 odst. 1. 

(3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a 

nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a 

témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a 

současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním 

první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou, kterou určí ředitel školy z níže 

uvedených možností. 

a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, 

b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, 

c) písemné zkoušky, 

d) praktické zkoušky, nebo 

e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d). 

f) obhajobou maturitní práce 

 

Zkouška z cizích jazyků musí dle platné legislativy obsahovat ústní i písemnou část. 

 

 Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal 

společnou část maturitní zkoušky úspěšně.  Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s 

výjimkou zkoušek konaných formou písemné  

zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou 

praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, 

bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta. 

(7) Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny 

povinné zkoušky, které jsou její součástí. 



Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem stanovuje nabídku 
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky jarního 
zkušebního termínu 2022 takto: 
Počet povinných profilových zkoušek: 2 
 
Předmět                                                      Forma zkoušky 
 
Biologie Ústní zkouška 

Chemie Ústní zkouška 

Fyzika Ústní zkouška 
Matematika Ústní zkouška 

Dějepis Ústní zkouška 
Zeměpis Ústní zkouška 

Základy společenských věd Ústní zkouška 

Informatika a výpočetní technika Ústní zkouška 
Výtvarná výchova Ústní zkouška  

s navýšením času o 15 minut na prezentování 
vlastní výtvarné tvorby. 

Deskriptivní geometrie Ústní zkouška 
s navýšením času na přípravu o 15 minut  pro 
zpracování grafických řešení 

Anglický jazyk Ústní zkouška a písemná práce  
Německý jazyk Ústní zkouška a písemná práce  

Francouzský jazyk Ústní zkouška a písemná práce  
 
V profilové části volí maturant povinně 2 předměty z výběru.  
Nelze volit předmět, který si žák vybral ve společné části státní maturitní 
zkoušky nebo předmět, jehož výuky se neúčastnil v minimálním rozsahu 
dotace hodin. 
V nabídce jsou předměty, pro které jsou ve vyšších ročních vyučovány semináře 
a splňují minimální dotaci hodin, kterou konkrétní žák absolvoval.                                     
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 
nepovinné zkoušky.  
Profilová část maturitní zkoušky se koná formou ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí. Čas na přípravu před zkouškou je stanoven na 15 minut, není-
li výše stanoveno jinak. 
 U předmětů anglický, německy a francouzský jazyk je součástí maturitní 
zkoušky písemná práce. Konečná známka se stanovuje na základě součtu bodů 
z jednotlivých částí. 
 
V Jičíně, 24.9.2021                                          Mgr. M. Chlumský, ředitel školy 


