
 

 

Pokyn ředitele školy o profilové části maturitní zkoušky  

ve školním roce 2022/23 
 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., §79 odst. 3 v aktuálním  znění v souladu s prováděcím právním předpisem 

určuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcových a školních vzdělávacích 

programů. 

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

části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších povinných zkoušek, 

jejichž počet je uveden v tabulce.   

Zkouška z českého jazyka a literatury v profilové části se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky. 

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 

110 minut včetně času na volbu zadání. Zkouška z cizího jazyka, pokud si jej žák zvolil ve společné části, se 

skládá z písemné práce a z ústní zkoušky. Písemná práce se skládá z jedné části, a to textu v rozsahu 200 - 230 

slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.  

Písemnou práci žák zaznamenává psanou formou. Žák s PUP může na základě doporučení školského 

poradenského zařízení písemnou práci zaznamenávat na školním počítači.    

V nabídce dalších profilových zkoušek jsou obsaženy předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích 

hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí 

za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny.  

Tabulka 

Obor  Předmět Forma zkoušky 

Gymnázium  1. volitelný předmět ústní 

(cizí jazyk písemná a ústní) 

2. volitelný předmět ústní 

(cizí jazyk písemná a ústní) 

Agropodnikání Chov zvířat ústní 

 

Pěstování rostlin ústní 

 

Praxe praktická zkouška 

 

Sociální činnost 1. volitelný předmět 

 

ústní 

 

2. volitelný předmět ústní 

 

Praktická zkouška praktická zkouška 

 



 

 

Volitelné předměty podle oborů pro školní rok 2022/2023 

Gymnázium Cizí jazyk – anglický, německý, španělský, Biologie, Chemie, Fyzika, 

Dějepis, Matematika, Zeměpis, Základy společenských věd 

Sociální činnost Psychologie, Právo, Ekonomika, Zdravotní nauka, Sociální politika a 

sociální péče 

 

Pokud je ve společné části volen cizí jazyk, tak nelze stejný jazyk volit v části profilové. Další 

profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.  

 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

 

Sdělení o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka  

V souladu s § 19a odst. 2  maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění lze nahradit zkoušku 

z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), výsledkem 

vykonané standardizované zkoušky na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím 

programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák 

řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 

30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.  

 

 

 

 

Hořice 10. 10. 2022        

 

Ing. Stanislav Neuman 

                    ředitel školy 

 


