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PŘEDMĚTY PROFILOVÉ MATURITY ŠR 2022/2023 (jarní a podzimní termín)  

 

Pro školní rok 2022/2023 (pro maturitní termíny jaro 2023 a podzim 2023) stanovujeme v rámci 

profilové části maturitní zkoušky jako volitelné následující předměty: 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

MATEMATIKA 

DĚJEPIS 

ZEMĚPIS 

ZSV* 

ESTETIKA – DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

BIOLOGIE 

CHEMIE 

FYZIKA 

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

ANGLICKÝ JAZYK  

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

NĚMECKÝ JAZYK 

RUSKÝ JAZYK 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 

*ZSV – jednotlivé profilové zkoušky 

Filozofie 

Psychologie 

Sociologie 

Ekonomie 

Právo 

Politologie 
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Podmínky: 

 

1) Studenti si povinně volí 2 předměty.  Pokud si student ve státní (společné) části MZ zvolí CIZÍ 

JAZYK (DT), pak musí ve školní (profilové) části povinně maturovat z téhož cizího jazyka (PP a 

ÚZ)+také si vybírá další 2 volitelné předměty. 

 

 

2) Žák si může vybrat předmět profilové maturity pouze v případě, že součet týdenních vyučovacích 

hodin v jednotlivých ročnících vyššího stupně gymnázia činí za celou dobu vzdělávání nejméně 

4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů, pak se 

jejich týdenní vyučovací doby sčítají. 

 

3) Žák si může kromě povinných zkoušek vybrat i zkoušky nepovinné, a to maximálně 2 ve státní 

části a maximálně 2 ve školní části. Pokud v těchto zkouškách neuspěje, nemá to vliv na celkový 

výsledek maturitní zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 9. 2022      Mgr. Magda Kindlová 

            ředitelka školy 
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PROFILOVÁ MATURITA - ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

 
Pro školní rok 2022/2023 (pro maturitní termíny jaro 2023 a podzim 2023) vypisujeme v rámci profilové 

části maturitní zkoušky jako volitelné následující předměty: 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  - profilová maturitní zkouška z ČJL bude zahrnovat kombinaci 

dvou forem: A) ústní zkouška před maturitní komisí, žák si losuje jedno dílo z 25 literárních děl, které si 

vybere ze školního seznamu literárních děl dle kritérií stanovených ředitelkou školy, ústní zkouška se 

uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky 

z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních 

seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 

vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  (15 minut příprava, 15 minut zkoušení), (60 % hodnocení). 

B) písemná práce v rozsahu minimálně 250 slov na vybrané téma, 110 minut, výběr ze 4 zadání (40 % 

hodnocení). 

Aby maturant u zkoušky uspěl, musí obě části zkoušky absolvovat alespoň s dostatečným prospěchem. 

 

CIZÍ JAZYKY - profilová maturitní zkouška z CJ bude zahrnovat kombinaci dvou forem: A) ústní 

zkouška na úrovni B2 (u druhého CJ B1) dle témat (20 – 30) formou řízeného rozhovoru s využitím 

monotematického pracovního listu k vylosovanému tématu. Hodnotit se bude nejen jazyková úroveň, ale 

též znalost reálií. (15 minut příprava, 15 minut zkoušení) (60 % hodnocení) 

B)  písemná práce na zadané téma v rozsahu min. 200 slov, 60 minut, výběr ze 2 zadání (40 % 

hodnocení).  

Aby maturant u zkoušky uspěl, musí obě části zkoušky absolvovat alespoň s dostatečným prospěchem.  

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem) ze seznamu povolených certifikátů na 

www.cermat.cz. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové 

zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky, a to doložením 

jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni C1 u prvního cizího jazyka a na 

úrovni B2 u druhého cizího jazyk. Nahradit zkoušku z CJ jazykovým certifikátem lze také u 1 nepovinné 

profilové zkoušky z cizího jazyka. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického 

testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 
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MATEMATIKA – profilová maturitní zkouška z MA bude zahrnovat kombinaci dvou forem - A) ústní 

zkouška před komisí, 15 min příprava, 15 min zkoušení, 25-30 okruhů, otázky jsou zaměřeny na teorii i 

na počítání, otázky lze pokládat i z více okruhů zároveň (49 % hodnocení), B) písemná zkouška 120 min 

test, obsahem testu bude průřezově učivo celé SŠ – okruhy totožné jako k ústní části (51 % hodnocení). 

Aby maturant u zkoušky uspěl, musí obě části zkoušky absolvovat alespoň s dostatečným prospěchem. 

Pokud student neuspěje v jedné částí, opakuje v podzimním termínu jen neúspěšnou část zkoušky. 

DĚJEPIS – ústní zkouška před maturitní komisí - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení, výběr z 20 – 30 

témat 

 

ZEMĚPIS – ústní zkouška před maturitní komisí - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení, výběr z 20 – 30 

témat   

 

ZSV – ústní zkouška před maturitní komisí - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení, výběr z 20 – 30 

témat, žáci, kteří se rozhodnou maturovat ze ZSV, volí jeden obor z následujících společenskovědních 

specializací: filozofie, psychologie, sociologie, ekonomie, právo, politologie. 

Součástí této jednooborové maturitní zkoušky může být předložení maturitní práce, seznamu prostudované     

odborné literatury apod. podle požadavků zkoušejícího. S příslušnými podmínkami budou studenti                

seznámeni na odborném maturitním semináři. 

 

ESTETIKA – DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ – kombinace dvou forem (každá forma má v 

celkovém hodnocení váhu 50 %) -  A) ústní zkouška zaměřená na dějiny výtvarného umění a na teorii 

výtvarného umění - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení, výběr z 20 – 30 témat.  

B) Obhajoba maturitní výtvarné práce - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení 

Aby maturant u zkoušky uspěl, musí mít obě části zkoušky absolvované alespoň s dostatečným 

prospěchem. Při mezním průměru (např. 1,5; 2,5; 3,5 aj.) rozhoduje o konečném hodnocení výsledek 

ústní zkoušky. 

 

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA – Nutnou podmínkou pro připuštění k maturitě z IVT 

je absolvování alespoň jednoho roku volitelného semináře s náplní související s učivem IVT.  

praktická zkouška v PC labu + ústní prezentace výsledků před maturitní komisí, plnění praktické zkoušky 

- 240 minut za přítomnosti vyučujícího, prezentace výsledků - 15 minut před celou maturitní komisí, 
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praktická zkouška formou pracovního listu se zadáním, s požadavky ke zkoušce, kritérii hodnocení, 

povolenými pomůckami a dalšími podrobnostmi budou studenti seznámeni na odborném maturitním 

semináři. 

Žáci si mohou celou část této povinné profilové zkoušky z IVT nahradit výsledkem standardizované 

zkoušky (certifikátem) z těchto dvou v rámci pilotního ověřování uznávání těchto certifikátů:  

A) AP Computer Science Principles course 

Studenti zapsaní na semináři IVT mají možnost nahradit celou praktickou maturitní zkoušku z IVT 

dodáním potvrzení o úspěšném absolvování AP zkoušky AP Computer Science Principles nejpozději 

do konce března 2023. V rámci AP zkoušky AP Computer Science Principles musí studenti úspěšně 

absolvovat s úspěšností hodnocení minimálně s výsledkem 3 dle zkušebního řádu stanoveného 

poskytovatelem zkoušek (CTM). 

Potvrzením o úspěšném absolvování AP zkoušek je míněno předložení příslušných certifikátů řediteli 

školy, a to ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo v úředně ověřené kopii originálu. Tyto 

doklady se stávají součástí dokumentace o konání profilové části maturitní zkoušky. 

B) Certifikát dle kompetencí ECDL / ICDL 

Studenti zapsaní na semináři IVT mají možnost nahradit celou praktickou maturitní zkoušku z IVT 

dodáním potvrzení o úspěšném absolvování ICDL Profile Compute & Code Certificate nejpozději do 

konce března 2023. V rámci ICDL Profile Compute & Code Certificate musí studenti úspěšně 

absolvovat minimálně 2 ze čtyř zkoušek (Spreadsheets, Using databases, Computing, Robotics). 

Potvrzením o úspěšném absolvování zkoušek z vybraných zkoušek je míněno předložení příslušných 

certifikátů řediteli školy, a to ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo v úředně ověřené 

kopii originálu. Tyto doklady se stávají součástí dokumentace o konání profilové části maturitní 

zkoušky. 

 

BIOLOGIE – ústní zkouška před maturitní komisí - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení, výběr z 20 – 

30 témat 

 

CHEMIE – ústní zkouška před maturitní komisí - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení, výběr z 20 – 30 

témat 
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FYZIKA – ústní zkouška před maturitní komisí - 15 minut příprava, 15 minut zkoušení, výběr z 20 – 30 

témat 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE – ústní zkouška před maturitní komisí - 15 minut příprava, 15 minut 

zkoušení, výběr z 20 – 30 témat 

 

 

 

 

V Praze, dne 15. 9. 2022       Mgr. Magda Kindlová 

         ředitelka školy 
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