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Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 

společné a profilové části maturitní zkoušky  

pro zkušební období 2022 

 
 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném 

znění stanovuji níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných zkoušek včetně jejich forem 

pro maturitní zkoušky konané ve školním roce 2021/2022. 

Společná část maturitní zkoušky 
 

Počet a nabídka zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek je stanovena 

výše uvedenými právními předpisy. 

 

Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky. 

 

Předměty společné části: 

1. český jazyk a literatura 

2. matematika nebo cizí jazyk – angličtina, španělština, francouzština, němčina, ruština 

 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 

testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. 

Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů cizí jazyk (AJ, NJ, 

FRJ, ŠJ, RJ), matematika, matematika rozšiřující (§ 78 školského zákona, odst. 4). 

 

Profilová část maturitní zkoušky 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve 

společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (stanovená 

forma pro oba tyto zkušební předměty je písemná práce a ústní zkouška před zkušební 

komisí). 

Dále si žák volí další dvě povinné zkoušky z níže uvedené nabídky zkušebních předmětů, ve 

kterých musí splnit dotaci vyučovacích hodin. 



č.j. GZAB/1017/2021  

 

Nabídka zkušebních předmětů pro další 2 povinné 
zkoušky profilové části MZ 

Nabídka předmětů  Forma zkoušky 

• cizí jazyk (AJ, NJ, RJ, ŠJ) písemná práce a ústní zkouška před 

komisí 

• základy společenských věd  

• dějepis  

• geografie  

• matematika  

• fyzika  

• chemie  

• biologie  

• informatika a výpočetní technika 

ústní zkouška před komisí 

 

Školní seznam nejméně 60 literárních děl pro ústní zkoušku z předmětu český jazyk a 

literatura je uveden na webových stránkách školy a je platný pro jarní a podzimní zkušební 

období. 

Žák může v rámci profilové maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nepovinné 

zkoušky může žák konat z dalšího předmětu profilové části, pokud nebyl zvolen jako povinný. 

Nabídka předmětů nepovinné profilové zkoušky je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky. 

Pokud žák bude maturovat ze čtyř povinných profilových zkoušek, pak v souladu s § 81 

školského zákona, lze 1 povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem 

úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 

certifikátem, a to na jazykové úrovni Společného evropského referenčního rámce (SERR) 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2022 pro 

jarní zkušební období a do 30. 6. 2022 pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti bude 

doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové 

zkoušky. Totéž platí pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 

Písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků 
Níže stanovená pravidla pro konání písemných prací z českého jazyka a z cizích jazyků v rámci 

profilové části MZ vycházejí z vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. 
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Písemná práce z českého jazyka a literatury 
• Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, 

jehož minimální rozsah je 250 slov. 

• Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. 

• Žák si zvolí jedno ze 4 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky.  

Písemná práce z anglického jazyka (dle ŠVP – úroveň B2 SERR) 
• Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

rozsah je 200–240 slov. 

• Písemná práce trvá 90 minut. 

• Pro písemnou práci bude stanoveno 1 zadání, které bude žákům zpřístupněno 
bezprostředně před zahájením zkoušky. 

Písemná práce z dalšího cizího jazyka (dle ŠVP – úroveň B1 SERR) 
• Písemnou prací z dalšího cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů, 

přičemž rozsah prvního textu je 140–170 slov a druhého textu 60–70 slov.  

• Písemná práce trvá 90 minut. 

• Pro písemnou práci bude stanoveno 1 zadání pro každý text, zadání bude žákům 

zpřístupněno bezprostředně před zahájením zkoušky. 

 

Ústní profilové zkoušky 

Ústní profilová zkouška z českého jazyka: 
• Z maturitního seznamu a v souladu s kritérii si každý žák připraví vlastní seznam 20 

literárních děl. Žák si losuje číslo pracovního listu. 

• Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, 

který též obsahuje i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o 

jazyce a slohu. 

• Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.  

• V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

Ústní profilová zkouška z cizího jazyka: 
• Žák si losuje jedno z 20 témat.  

• Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahující 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 
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• Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.  

• V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Ostatní ústní maturitní zkoušky profilové části 
• V jednotlivých předmětech si žák losuje jedno zadání z 20 až 30 témat, která jsou 

platná pro jarní i podzimní zkušební období.  

• Maturitní zadání obsahuje název a rozvíjející témata. Zkušební komise v rámci 

zkoušení nemusí ověřit znalosti ve všech rozvíjejících tématech. Rozvíjející témata 

slouží k lepší orientaci žáka při přípravě na ústní maturitní zkoušku profilové části.  

• Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce z českého jazyka 

a literatury a cizího jazyka trvá 20 minut. Pokud to povaha předmětu vyžaduje, může 

předseda zkušební komise rozhodnout o prodloužení této doby na 30 minut. Ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

• Při ústní zkoušce nelze u stejné maturitní zkušební komise v jednom dni losovat 

dvakrát stejné téma. 

 

 

Přihlášku k maturitní zkoušce podávají žáci řediteli školy do 1. prosince 2021 pro jarní 

zkušební období a do 25. 6. 2022 pro podzimní zkušební období. 

Termíny maturitních zkoušek: 
Písemné práce: od 25. dubna 2022 

Didaktické testy: 2. 5. – 5. 5. 2022 

Ústní zkoušky profilové části MZ: 16. 5. – 10. 6. 2022 

 

Přesný termín písemných prací a ústních zkoušek stanoví ředitel školy dva měsíce před jejich 

konáním. Přesný časový rozvrh konání didaktických testů (jednotné zkušební schéma) 

stanoví MŠMT do 15. ledna 2022. 

 

 

V Ostravě-Zábřehu dne 20. 9. 2021 

 

 

 

 

Mgr. Vít Schindler 

ředitel školy 


