Společná část maturitní zkoušky
Společnou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje Cermat. Společná část se skládá ze
dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák
zařadit jen různé předměty.

Povinné zkoušky společné části
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u obou povinných
zkoušek, a to u všech třech jejich součástí (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška).
Nepovinné zkoušky společné části
Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: cizí jazyk,
matematika.
Při výběru cizího jazyka (u povinných i nepovinných zkoušek) nehraje roli jeho hodinová
dotace při studiu. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který během studia na své škole
nenavštěvoval. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Profilová část maturitní zkoušky
Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou
povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen
různé předměty.
Nabídka předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika

Maturitní zkouška se v profilové části koná ústní formou. Zadání si žák losuje z nabídky 20 –
30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut, výjimkou je zkouška z
Informatiky a výpočetní techniky, kde příprava trvá 20 minut.

V ústní části společné maturitní zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka, která se koná
v období průběhu profilových zkoušek, trvá příprava na zkoušku 20 minut, zkouška trvá 15
minut.
Možnost pro přihlášení se k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami:




Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden
z předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka, který měl v
rozvrhu jako povinný předmět.
V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného jazyka, ze kterého
skládal zkoušku v části společné MZ.

Třetí předmět profilové části – maturitní práce
Žák si zvolí téma maturitní práce z předmětů vyučovaných ve škole. Zkouška z třetího
předmětu profilové části maturitní zkoušky se bude konat formou maturitní práce a její
obhajobou před zkušební maturitní komisí. Obhajoba práce trvá maximálně 20 minut (příprava
na obhajobu 5 minut, vlastní obhajoba práce žákem 10 minut, dotazy komise 5 minut). Žák se
může k maturitní zkoušce ze třetího předmětu přihlásit pouze tehdy, když absolvoval příslušný
předmět.
Nabídka nepovinných předmětů
1.
2.
3.
4.

Libovolný z předmětů uvedených v nabídce pro první dva povinné předměty profilové
části maturitní zkoušky, pokud si žák tento předmět nezvolil jako povinný
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

Termíny profilových zkoušek
Zkoušky profilové části před zkušební komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací)
se budou konat v termínech určených vyhláškou. Konkrétní termíny zkoušek profilové části
zveřejní ředitelka školy v souladu s §2 odst. 7 nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky ze společné i profilové části.

