
 
 
Sdělení – profilová část maturitní zkoušky 
 
Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy určuji 
podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022 – 2023. 
 
Profilová část se skládá z těchto zkoušek: 

• český jazyk a literatura (ČJL) 
 písemná práce: 

 minimální rozsah textu: 350 slov 
 délka konání: 120 minut 

 ústní zkouška před ZMK: 
 žák si losuje jeden pracovní list ke svému žákovskému seznamu literárních děl, 

který si žák sestaví z Maturitního seznamu literárních děl (je zveřejněn v budově 
školy, na webu a v MOODLE školy) dle kritérií, která jsou v seznamu uvedená. 
Žákovský seznam literárních děl žák odevzdá do 31. 3. 2023 pro jarní zkušební 
období 

• pokud se žák ve společné části přihlásil ke zkoušce z cizího jazyka, musí se v profilové části přihlásit 
ke zkoušce ze stejného jazyka = cizí jazyk (AJ nebo NJ) 

 písemná práce: 
 rozsah textu: 200 - 220 slov 
 délka konání: 60 minut 

 ústní zkouška před ZMK: 
 žák si losuje z témat zveřejněných na MOODLE školy 

• další dva předměty z následující nabídky (žádný předmět se v profilové části nesmí opakovat): 
 

Forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška před ZMK 

• Anglický jazyk (AJ) – pokud si ho žák nevybral ve společné části 

• Německý jazyk (NJ) – pokud si ho žák nevybral ve společné části 
 

Forma zkoušky – ústní zkouška před ZMK 

• Občanský a společenskovědní základ (OSZ) 

• Geografie (G) 

• Fyzika (F) 

• Biologie a geologie (BiG) 

• Dějepis (D) 

• Matematika a její aplikace (MA) 

• Chemie (Ch)

• Informatika a IKT (IIKT) - obsahuje učivo IIKT a PIKT - mohou ho volit pouze žáci, 
  kteří absolvovali dvouletý seminář PIKT. 

• Výtvarný obor (VýO) - obsahuje učivo VýO a DVU - mohou ho volit pouze žáci, 
  kteří absolvovali dvouletý seminář DVU. 

 

https://www.gpisnicka.cz/files/maturity/maturitni-seznam-literarnich-del-2023.pdf


 
 
Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:  
Žák může konat v profilové části maximálně dvě nepovinné zkoušky (z výše uvedené nabídky, předměty 
nepovinných zkoušek nesmí být shodné s předměty povinných zkoušek). 
 
Témata jsou umístěna na MOODLE školy a v tištěné podobě jsou dostupná v kanceláři zástupce ředitele 
školy. 
 
Podle § 81, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 19a vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanovuji, že pokud žák koná 
v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, pak za podmínek stanovených vyhláškou 
lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem 
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž 
stanovuji za podmínek stanovených vyhláškou pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky 
konanou z cizího jazyka. 
Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 
2022-2023 je zveřejněn na webu a v MOODLE školy. 
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované 
zkoušky je zveřejněna na webu a v MOODLE školy. Žádost podává žák řediteli školy do 31. 3. 2023 
pro jarní zkušební období. 
 
Termín ústních zkoušek před ZMK 16. 5. 2023 – 10. 6. 2023. 
 
Konkrétní rozpis bude zveřejněn v termínech v souladu s vyhláškou. 
 
 
V Praze dne 29. 9. 2022 

Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r., ředitel školy 
 
 
 

Vysvětlivky: 

ZMK   ......................  Zkušební maturitní komise 
IKT   .........................  Informační a komunikační technologie 
PIKT   ......................  Programování a IKT 
DVU   .......................  Dějiny výtvarného umění 
 

https://www.gpisnicka.cz/files/maturity/gp_seznam_zkousek_nahrazujicich_zkousku_z_cj_2023.pdf
https://www.gpisnicka.cz/files/maturity/gp_seznam_zkousek_nahrazujicich_zkousku_z_cj_2023.pdf
https://www.gpisnicka.cz/files/maturity/gp_zadost_o_nahrazeni_zkousky_z_ciziho_jazyka.docx
https://www.gpisnicka.cz/files/maturity/gp_zadost_o_nahrazeni_zkousky_z_ciziho_jazyka.docx

