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Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, 

včetně formy těchto zkoušek pro školní rok 2022/2023 v souladu se zákonem          

č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 

Sb. v platném znění 
 

1.Pro obory vzdělávání  79-41-K/41 Gymnázium 

79-41-K/81 Gymnázium 

Profilová část maturitní zkoušky:  

Povinná profilová část zkoušky – Český jazyk a literatura (společná část je didaktický test): 

Profilová část zkoušky z českého jazyka a literatury se skládá z písemné práce z českého jazyka a 

literatury a ústní zkoušky. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého 

textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro ústní 

zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel školy 

stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl 

a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Volitelná profilová část zkoušky – Cizí jazyk (společná část je didaktický test). Žák si volí mezi 

cizí jazykem a matematikou:  

Profilová část zkoušky z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v 

celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro ústní zkoušku z 

cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 

témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka 

se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více 

zadání ke konkrétnímu tématu. 

 

Žák dále vykoná povinně dvě zkoušky z nabídky: 

cizí jazyk (Aj, Nj, Šj  – pokud je to jazyk, ze kterého žák nekoná povinnou zkoušku společné části 

maturitní zkoušky, koná žák tuto zkoušku ve formě písemné práce a ústní zkoušky ), matematika, 

základy společenských věd, dějepis, zeměpis, biologie, fyzika, chemie, informatika a výpočetní 

technika, estetická výchova – hudební, estetická výchova – výtvarná, tělesná výchova 

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

zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky. 

Poznámka:  

- žák si nemůže v povinné a nepovinné části profilové zkoušky volit předmět, který zvolil 

jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky 

- předměty, které si žáci vyberou u profilové části jako povinné, se nesmějí opakovat jako 

nepovinné 

- pro třídu 4.B (profilace živé jazyky): pokud si žák u povinné zkoušky společné části   

maturitní zkoušky nevybere Nj nebo Šj (podle své profilace), musí z tohoto jazyka povinně 

maturovat v profilové části maturitní zkoušky 

- pro třídu 4.B (profilace živé jazyky): maturitní zkouška ze zeměpisu a dějepisu  
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      probíhá v českém jazyce  

- v případě zájmu žáka maturovat z chemie nebo tělesné výchovy, musí žák navštěvovat 

příslušný volitelný seminář ve 4. ročníku 

- v případě zájmu žáka maturovat z matematiky, musí žák navštěvovat volitelný seminář  

      z matematiky ve 3. i ve 4. ročníku 

 

Forma zkoušky profilové části je podle rozhodnutí ředitele školy následující: 

Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj) ústní před komisí a písemná práce 

Matematika       ústní před komisí 

Základy společenských věd     ústní před komisí 

Dějepis       ústní před komisí 

Zeměpis       ústní před komisí 

Biologie        ústní před komisí 

Fyzika        ústní před komisí 

Chemie       ústní před komisí 

Informatika a výpočetní technika    ústní před komisí 

Hudební výchova   (EV-HV)    ústní před komisí 

Výtvarná výchova (EV-VV)    ústní před komisí 

Tělesná výchova                                                         ústní před komisí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Pro obor vzdělávání  79-43-K/61  Dvojjazyčné gymnázium  

(„španělská bilingva“)  

 

Profilová část maturitní zkoušky:  

Povinná profilová část zkoušky – Český jazyk a literatura (společná část je didaktický test): Profilová 

část zkoušky z českého jazyka a literatury se skládá z písemné práce z českého jazyka a literatury a 

ústní zkoušky. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, 

jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro ústní 

zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel školy 

stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl 

a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

Volitelná profilová část zkoušky – Cizí jazyk (společná část je didaktický test). Žák si volí mezi cizí 

jazykem a matematikou:  

Profilová část zkoušky z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky před zkušební 

maturitní komisí. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v 

celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro ústní zkoušku z 

cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 

témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka 

se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více 

zadání ke konkrétnímu tématu. 

Možné varianty profilové zkoušky pro tento obor:  

Volba 2. didaktického testu 

žákem 

Celkový počet povinných 

zkoušek v profilové části 

Které zkoušky v profilové 

části žák koná povinně 

v závislosti na dikci zákona 

a na jeho volbě 

didaktického testu  

Španělský jazyk 3  1.     ČJL (PP + ústní 

zkouška) 

2.     ŠJLK (PP + ústní 

zkouška) – C1 

3.     jeden předmět ve 

španělštině  

Matematika 3  1.     ČJL (PP + ústní 

zkouška) 

2.     ŠJLK (PP + ústní 

zkouška) – C1 

3.     jeden předmět ve 

španělštině  

Anglický jazyk 4      1.     ČJL (PP + ústní 

zkouška) 

2.     AJ (PP + ústní 

zkouška) 

3.     ŠJLK (PP + ústní 

zkouška) – C1 

4.     jeden předmět ve 

španělštině  



 

 

Poznámka: Pokud si žák zvolí ve společné části jako druhou povinnou zkoušku didaktický test ze 

španělského jazyka má k němu v profilové části přiřazenu písemnou práci a ústní zkoušku ze 

španělského jazyka, literatury a kultury, témata písemné práce jsou společná na základě dohody 

se španělským velvyslanectvím. 

 

 

Žák dále vykoná povinně jednu zkoušku a to zkoušku z druhého předmětu z následující 

nabídky, v případě, že zvolil didaktický test ze španělského jazyka, 

Žák vykoná zkoušky z prvního i druhého předmětu z následující nabídky v případě, že zvolil 

didaktický test z matematiky nebo anglického jazyka. 

 

           forma 

 

1. předmět – Španělský jazyk, literatura a kultura    písemná práce + ústní před komisí 

 

2. předmět – jeden z předmětů, jejichž výuka probíhá ve španělštině      ústní před komisí 

   (zeměpis, dějepis, matematika, fyzika, chemie; maturitní zkouška ze zeměpisu a dějepisu  

   probíhá jak ve španělském jazyce, tak v českém jazyce)  

 

 

NEPOVINNĚ maximálně ze 2 předmětů z nabídky: 

 

- zeměpis, dějepis, matematika, fyzika, chemie (Žák nesmí zvolit předmět, který si už jednou 

zvolil jako druhý povinný předmět. Zkouška ze zeměpisu a dějepisu probíhá jak v českém 

jazyce, tak v jazyce španělském.) 

- jiných předmětů: 

 

forma 

 

Cizí jazyk (Aj)    ústní před komisí a písemná práce 

Základy společenských věd   ústní před komisí 

Biologie      ústní před komisí 

Hudební výchova   (EV-HV)  ústní před komisí 

Výtvarná výchova (EV-VV)  ústní před komisí 

Informatika a výpočetní technika ústní před komisí 

 

 

 

 

 

Profilovou část maturitní zkoušky vykoná žák úspěšně, pokud uspěje u všech povinných 

zkoušek. 

 

 

 

 

 

V Olomouci 1. 9. 2022       Mgr. Radek Čapka 

                ředitel školy  

 


