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Č. j.: 4/2022 

 

Pokyn ředitele 

k organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2022/23 
 

V souladu s právními předpisy (zákon 561/2004 Sb., vyhláška MŠMT č. 177/2009 
Sb. v platném znění) stanovuji podmínky pro průběh maturitní zkoušky ve školním 
roce 2021/22. 
 
Stanovení podmínek pro obor vzdělání:   
79-41-K/41 Gymnázium  
 

• jeden z maturitních předmětů musí být cizí jazyk (buď ve společné nebo 
profilové části).  

• v profilové části zkoušky nemůže volit stejný cizí jazyk, který zvolil ve společné 
části. 

 
Společná část: 
Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 povinných zkoušek. První zkouškou 
je didaktický test z českého jazyka a literatury. Druhou povinnou zkoušku volí žák 
mezi didaktickým testem z matematiky a didaktickým testem z cizího jazyka 
(anglický nebo německý jazyk).  
V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nepovinnou zkoušku 
z matematiky rozšiřující.  
 

Profilová část: 
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z písemné práce a ústní zkoušky 
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák zvolil ve společné nebo 
profilové části maturitní zkoušky a dále z 2 povinných zkoušek ze zvolených 
předmětů. Volitelnými předměty jsou matematika, anglický jazyk, německý jazyk, 
zeměpis, dějepis, základy společenských věd, biologie, chemie, fyzika, deskriptivní 
geometrie a předmět informatika a programování. V případě volby zkoušky z cizího 
jazyka nemůže být tento shodný s jazykem voleným ve společné části. 
V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 2 nepovinné 
zkoušky, a to ze zkušebních předmětů matematika, anglický jazyk, německý jazyk, 
zeměpis, dějepis, základy společenských věd, biologie, chemie, fyzika, deskriptivní 
geometrie a z předmětu informatika a programování.  
Zkoušky v profilové části budou konány formou ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí. Zkoušce z předmětu informatika a programování bude předcházet 
řešení softwarového projektu individuálně nebo ve skupině. 
 
Stanovení podmínek pro obor vzdělání:   
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 
Společná část: 
Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 povinných zkoušek. První zkouškou 
je didaktický test z českého jazyka a literatury. Druhou povinnou zkoušku volí žák 



 

mezi didaktickým testem z matematiky a didaktickým testem z cizího jazyka 
(anglický nebo německý jazyk).  
V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nepovinnou zkoušku 
z matematiky rozšiřující.  
 
Profilová část: 
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z písemné práce a ústní zkoušky 
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák zvolil ve společné nebo 
profilové části maturitní zkoušky a dále z 3 povinných zkoušek z předmětů právo, 
veřejná správa a praktická zkouška z odborných předmětů. 
V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 2 nepovinné 
zkoušky, a to ze zkušebních předmětů anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, 
občanská nauka. V případě volby zkoušky z cizího jazyka nemůže být tento shodný 
s jazykem voleným ve společné části. 
Zkouška z předmětů právo a veřejná správa stejně jako nepovinné zkoušky budou 
konány formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Praktická zkouška 
z odborných předmětů bude konána jednotlivě každým žákem a bude spočívat ve 
vypracování zadaných úkolů na počítači. 
 
 
Stanovení podmínek pro obor vzdělání:   
75-41-M/01 Sociální činnost 
 
Společná část: 
Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 povinných zkoušek. První zkouškou 
je didaktický test z českého jazyka a literatury. Druhou povinnou zkoušku volí žák 
mezi didaktickým testem z matematiky a didaktickým testem z cizího jazyka 
(anglický nebo německý jazyk).  
V rámci společné části maturitní zkoušky může žák dále konat nepovinnou zkoušku 
z matematiky rozšiřující.  
 
 
Profilová část: 
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z písemné práce a ústní zkoušky 
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který žák zvolil ve společné nebo 
profilové části maturitní zkoušky a dále z 3 povinných zkoušek z předmětů sociální 
péče, psychologie a praktická zkouška z odborných předmětů. 
V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák dále konat nejvýše 2 nepovinné 
zkoušky, a to ze zkušebních předmětů cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý 
jazyk), dějepis, občanská nauka, speciální pedagogika. V případě volby zkoušky z 
cizího jazyka nemůže být tento shodný s jazykem voleným ve společné části. 
Zkouška z předmětů sociální péče a psychologie stejně jako nepovinné zkoušky 
budou konány formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Praktická 
zkouška z odborných předmětů bude konána jednotlivě každým žákem kombinací 
praktických činností s klientem na pracovišti odborné praxe s písemnou zkouškou ze 
sociálního poradenství a práva zpracované na počítači. 
 
 

Mgr. František Dubský v. r. 
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