
                                          

       
                  V Mostě dne 31. srpna 2022  

  

  

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022 / 2023  

  

Ředitel školy stanovil podle § 79 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky MŠMT ČR č.177/2009 o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, termín profilové 

části maturitní zkoušky, počet, formu a témata povinných a nepovinných zkoušek a nabídku volitelných 

předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní termín ve 

školním roce 2022/2023 takto:   

• termín písemné práce profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka: 3. duben 2023  

• termín písemných prací profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka:   4. – 5. duben 2023  

• termín ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky:    16. květen – 26. květen 2023  

  

Forma profilové části maturitní zkoušky:      

• písemná práce z českého jazyka (minimální rozsah 250 slov, čas na zadání a vypracování 110 

minut). 

• písemná práce z cizího jazyka (minimální rozsah 200 slov ve dvou textech, čas na zadání a 

vypracování 90 minut).  

• ústní zkouška před zkušební maturitní komisí – český jazyk a literatura dle žákem zvolených 20 

literárních děl vybraných z maturitního seznamu literárních děl (čas na přípravu 20 minut, doba 

zkoušení 15 minut), ostatní profilové zkoušky podle tematických okruhů jednotlivých volitelných 

předmětů (čas na přípravu 15 minut, doba zkoušení 15 minut)   

Počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:    

4 profilové (ČJ, CJ + 2 volitelné předměty) nebo 

1 společná (DT MA) + 3 profilové (ČJ, CJ + 1 volitelný předmět mimo volitelné profilové matematiky) 
 

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem nahradit 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka, ke 

které se v řádném termínu přihlásil: 

 Pro první cizí jazyk (anglický jazyk) výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z anglického 

jazyka doložené jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené 

rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B2 podle 



Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Stejným způsobem může žák nahradit  

nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka. 

 Pro druhý cizí jazyk (německý, španělský, francouzský, ruský jazyk) výsledkem úspěšně vykonané 

standardizované zkoušky z tohoto jazyka doložené jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti 

žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo 

vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Stejným 

způsobem může žák nahradit  nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky z druhého cizího 

jazyka. 

 Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 24. března pro konání 

maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném 

vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

 Seznam uznávaných nahrazujících zkoušek je přílohou tohoto dokumentu. 

      

Počet nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:  NEJVÝŠE 2  

Témata k povinným a nepovinným zkouškám profilové části maturitní zkoušky, maturitní seznam 

literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl jsou uveřejněna na: 

www.gymmost.cz, www.gymbilina.cz   

  

 

 

 

 

 

 

                                                                           Mgr. Karel Vacek 

                                                                          ředitel školy 
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                  V Mostě dne 31. srpna 2022  

  

PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ K POVINNÝM ZKOUŠKÁM PROFILOVÉ 

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023 

    
pro obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 

                    

                    

          

                                 ANGLICKÝ JAZYK  

                                ŠPANĚLSKÝ JAZYK     

                                        NĚMECKÝ JAZYK      

          

    ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD      

    DĚJEPIS      

    ZEMĚPIS      

    MATEMATIKA      

    FYZIKA      

    CHEMIE      

    BIOLOGIE      

    INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE      

          

            

          

                    
                            

           

                    

             

     NEPLATÍ PRO PRACOVIŠTĚ BÍLINA    

 Pouze byl-li příslušný jazyk studován ve škole minimálně 4 roky   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   V Mostě dne 31. srpna 2022  

  

  

  

PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ K POVINNÝM ZKOUŠKÁM PROFILOVÉ 

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023 

 
pro obor vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM 

                    

                    

          

 ANGLICKÝ JAZYK      

 NĚMECKÝ JAZYK      

 ŠPANĚLSKÝ JAZYK      

 RUSKÝ JAZYK      

    ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD      

    DĚJEPIS      

    ZEMĚPIS      

    MATEMATIKA      

    FYZIKA      

    CHEMIE      

    BIOLOGIE      

    INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE      

          

          

          

              

          

                    

                    

                    

                    
     

 Pouze byl-li příslušný jazyk studován ve škole minimálně 4 roky  

                    

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



                V Mostě dne 31. srpna 2022  

  

  

PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ K POVINNÝM ZKOUŠKÁM PROFILOVÉ 

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023 

 
pro obor vzdělání 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 

  

                    

          

    ANGLICKÝ JAZYK      

    NĚMECKÝ JAZYK      

    ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD      

    DĚJEPIS      

    ZEMĚPIS      

    MATEMATIKA      

    FYZIKA      

    CHEMIE      

    BIOLOGIE      

    INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE      

    TEORIE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY      

          

          

              

          

                    

                    

                    

                    
    

 Pouze byl-li příslušný jazyk studován ve škole minimálně 4 roky  

                    

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

            



  

                  V Mostě dne 31. srpna 2022  

  

PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ K NEPOVINNÝM ZKOUŠKÁM 

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023 

 
                                                     pro obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 

pro obor vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM 

pro obor vzdělání 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 

                    

                    

          

                                                       ANGLICKÝ JAZYK 

                                                       NĚMECKÝ JAZYK 

                                                       ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

                                                        RUSKÝ JAZYK 

                                                         ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

                                                         DĚJEPIS 

                                                         ZEMĚPIS 

                                                         MATEMATIKA 

                                                         FYZIKA 

                                                         CHEMIE 

                                                         BIOLOGIE 

                                                         INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

                                                      MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ 

 

          

  

 Pouze byl-li příslušný jazyk studován ve škole minimálně 4 roky  

  

 FORMA NEPOVINNÉ PROFILOVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ:  
–  DIDAKTICKÝ TEST V RÁMCI PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ  
  

  

 


