
 

 

 

 

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 

Maturitní zkouška zahrnuje 2 části: 

1) společnou část, 

2) profilovou část. 

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá z následujících zkoušek: 

 

a) český jazyk a literatura,  

b) cizí jazyk (anglický nebo německý) nebo matematika. 

 

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka se skládají z dílčích zkoušek 

konaných: 

a) formou didaktického testu, 

b) formou písemné práce, 

c) ústní formou před zkušební maturitní komisí. 

 

Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. 

 

V rámci společné části má žák právo konat nepovinnou zkoušku z předmětů: 

a) matematika – pokud nebyla vybrána v povinné části, 

b) cizí jazyk (anglický nebo německý) – pokud nebyl vybrán v povinné části. 

 

Profilová část maturitní zkoušky obsahuje následující zkoušky: 

 

a) ústní zkoušku z práva (základy práva, právo a veřejná správa), 

b) ústní zkoušku z ekonomických nauk (ekonomie a mezinárodní vztahy) - pro 

program se zaměřením na mezinárodní vztahy, 

ústní zkoušku ze sociálních nauk (sociální práce a sociální politika) - pro žáky 

sociálního zaměření), 

c) písemnou praktickou zkoušku z mezinárodních vztahů a odborné angličtiny (pro 

program se zaměřením na mezinárodní vztahy), 

písemnou praktickou zkoušku ze sociální politiky (pro žáky sociálního zaměření). 

 

V rámci profilové školní části má žák právo konat nepovinné ústní zkoušky z předmětů: 

a) cizí jazyk (anglický nebo německý) – pokud nebyl vybrán ve společné části, 

b) sociologie a politologie, 

c) filozofie a etika. 
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Rozhodnutí ředitele školy o možnosti nahrazení jedné dobrovolné zkoušky v profilové 

části maturitní zkoušky standardizovanými zkouškami 

 

Ředitel školy v souladu s § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 

znění, postupem stanoveným vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, rozhodne o nahrazení nejvýše jedné 

dobrovolné profilové zkoušky z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil, pokud  

 

a) žák podá řediteli školy písemnou žádost nejpozději do 31. března pro konání maturitní 

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

podzimním zkušebním období; součástí takové žádosti je úředně ověřená kopie 

dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, 

 

b)  standardizovaná zkouška je uvedena v dokumentu, který vydalo MŠMT dle § 19a, 

odst. 2 vyhláška 177/2009 Sb., ve znění vyhlášky 214/2015 Sb., 

 

c)  úroveň zkoušky je nejméně B2 pro jazyk anglický a jazyk německý; nejméně B1 pro 

jazyk ruský.  

 

Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka standardizovanou zkouškou doloženou 

certifikátem, uvádí se v protokolech a na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně 

prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška není součástí celkového hodnocení maturitní 

zkoušky.  

 

Rozhodnutí je platné a účinné pro jarní a podzimní termín maturity v roce 2017. 
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