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Podmínky konání profilové části maturitní zkoušky pro zkušební období roku 2018   
(jarní a podzimní zkušební období) 

 
    Kritéria profilové části maturitní zkoušky je ředitel povinen stanovit 7 měsíců před konáním profilové části. 
    Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. 
června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 
dva měsíce před jejich konáním.  
     Profilová zkouška se bude skládat: 
 2 povinné předměty z nabídky stanovené ředitelem. 
 Maximálně 2 nepovinné předměty z nabídky stanovené ředitelem. 
 Jako nepovinný předmět si nelze volit předmět, ze kterého žák skládal zkoušku jako z povinného 

předmětu. 
     Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty, 
jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 
144 vyučovacích hodin. Tématem profilových zkoušek z jednotlivých předmětů bude učivo podle školního 
vzdělávacího programu. Konkrétní témata pro jednotlivé předměty v rozsahu 20 - 30 témat pro daný předmět 
zveřejní ředitel v samostatném příkaze nejpozději 7 měsíců před konáním profilové části maturitní zkoušky.  
     Obhajobu maturitní práce a zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení 
posledního ročníku vzdělávání. 
     Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. 
     Hodnocení profilové zkoušky: 
     Hodnocení žáka z jednotlivé zkoušky profilové části navrhne zkoušející zkušební maturitní komisi po 
ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. O hodnocení jednotlivé zkoušky a o výsledném hodnocení zkoušek 
profilové části rozhoduje zkušební maturitní komise hlasováním. Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní 
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.  
     Povolené pomůcky:  
     V průběhu zkoušek profilové části maturitní zkoušky mohou žáci používat povolené pomůcky. Povolené 
pomůcky navrhuje zkoušející daného předmětu jako součást maturitních témat a schvaluje ředitel školy. 
 
Nabídka povinně volitelných předmětů pro zkušební období roku 2018: 
1. Forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí: český jazyk a literatura, anglický jazyk, 
německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, 
informatika, hudební výchova, výtvarná výchova. 
2. Forma zkoušky - maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí: seminář z českého jazyka a 
literatury, seminář a konverzace z anglického jazyka, seminář a konverzace z německého jazyka, seminář z 
fyziky, seminář z matematiky, seminář z informatiky, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář z 
biologie, seminář z chemie, seminář ze zeměpisu. 
  
Nabídka nepovinně volitelných předmětů pro zkušební období roku 2018:  
1. Český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, 
zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova. Tyto 
nepovinně volitelné předměty se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 
 
                                                                                                          PaedDr. Karel Výravský 
                                                                                                                     ředitel školy 
 
 
18. 9. 2017 
 
 

 


