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 MATURITNÍ ZKOUŠKA 
 

 

Maturitní zkouška dle zákona č. 561/2004 Sb. (§ 77–82), v platném znění. 

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové. Aby žák uspěl u maturity, musí 

úspěšně vykonat povinné zkoušky obou těchto částí. V rámci profilové zkoušky jsou stanoveny 3 až 4 

povinné zkoušky, podle toho, zda si žák ve společné části zvolí matematiku nebo cizí jazyk. 

 

 V případě, že si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, 

čeká ho povinná zkouška z cizího jazyka nebo dalšího cizího jazyka v části profilové. 

Do nabídky povinných zkoušek profilové části lze zařadit pouze předměty, jejichž celková doba podle 

učebního plánu ŠVP činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodin. Obsahem zkoušky může být i více 

obsahově příbuzných předmětů ŠVP. 

 

Struktura maturitní zkoušky: 

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST 

2 povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura 
 

didaktický test 

 

Cizí jazyk (anglický jazyk, francouzský 

jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský 

jazyk) 

 

nebo  

 

Matematika 

didaktický test 

 

 

 

 

 

 didaktický test 

 

max. 2 nepovinné zkoušky 

Cizí jazyk  
(pokud si žák tento cizí jazyk nevybral jako 

povinnou zkoušku) 

 

Matematika 

(pokud si žák matematiku nevybral jako 

zkoušku) 

 

Matematika rozšiřující 

didaktický test 

 

 

 

 

didaktický test 

 

 

 

didaktický test 
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PROFILOVÁ ČÁST  

Český jazyk a literatura 

 

písemná práce a ústní 

zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

 

Cizí jazyk  
(pokud žák zvolil cizí jazyk ve společné části) 

písemná práce a ústní 

zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

 

2 povinné zkoušky: 

Cizí jazyk – nelze v případě volby ve společné části 

maturitní zkoušky 

Další cizí jazyk  

Biologie 

Dějepis 

Deskriptivní geometrie 

Fyzika 

Chemie 

Informatika  

Latina 

Matematika – podmínkou je absolvování předmětu Mac 

Základy společenských věd 

Zeměpis – podmínkou je absolvování předmětu Zes 

Dějiny umění – podmínkou je absolvování předmětu Děu 

ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí, u cizího 

jazyka a dalšího cizího 

jazyka také písemná práce 

 

max. 2 nepovinné zkoušky 

Cizí jazyk  

Další cizí jazyk  

Biologie 

Dějepis 

Fyzika 

Hudební výchova 

Chemie 

Informatika  

Latina 

Matematika – podmínkou je absolvování předmětu Mac 

Občanský a společenskovědní základ  

Výtvarná výchova  

Zeměpis – podmínkou je absolvování předmětu Zes 

Dějiny umění – podmínkou je absolvování předmětu Děu  

Deskriptivní geometrie                                                                                  

ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 
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Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

 

Na českotřebovském gymnáziu budou moci maturanti v souladu s §81 odstavec 6 školského zákona a 

§19a vyhlášky č. 177/2009 nahradit jednu povinnou (případně také jednu nepovinnou) profilovou 

zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), například státní 

zkouškou z cizího jazyka, certifikátem FCE apod. Ředitel školy stanovil, že tento certifikát musí 

dokládat jazykové znalosti žáka na úrovni minimálně B2 podle Společného evropského referenčního 

rámce v případě anglického jazyka a na úrovni minimálně B1 v případě dalších cizích jazyků. 

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká pouze 

těch žákyň a žáků, kteří konají v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky. Žák 

gymnázia, který si ve společné části maturitní zkoušky vybere matematiku, koná v profilové části jen 3 

povinné zkoušky a nemůže tedy této možnosti využít. V takovém případě lze nahradit pouze 

nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. 

 

 

 

 

 

V České Třebové 27. 9. 2021                                                                     Mgr. Josef Menšík 


