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Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 

 
Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a 

profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto 

částí. 

Maturitní zkouška vychází z platné legislativy: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Společná (STÁTNÍ) část: 
 

Dvě povinné zkoušky:   

1. Český jazyk a literatura 

2. Cizí jazyk nebo matematika 

 

Maximálně dvě nepovinné zkoušky z nabídky: 

Cizí jazyk  

Matematika 

 

Parametry společné části:  

- Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu 

cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných formou: didaktického testu, formou písemné 

práce a ústní formou před zkušební maturitní komisí. Zkouška ze zkušebního předmětu 

matematika se koná formou didaktického testu. 

- Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny 

povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky.  

- Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. 

- Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá 

základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. 

- Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou na stránkách www.novamaturita.cz 

- Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u obou povinných zkoušek. 

- Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek lze volit tyto jazyky: anglický, německý, 

francouzský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda 

žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, 

který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané 

škole vyučuje. 

- Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu, z jakého koná zkoušku 

povinnou.  



Profilová (ŠKOLNÍ) část: 
 

Volitelnými předměty profilové zkoušky můžou být pouze předměty, jejichž celková časová 

dotace podle učebního plánu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodin. 

 

Tři povinné zkoušky - nabídka:  

Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk 

Francouzský jazyk 

Německý jazyk 

Latina 

Základy společenských věd 

Dějepis 

Zeměpis 

Matematika 

Fyzika 

Chemie  

Biologie 

Informatika a výpočetní technika 

Dějiny umění 

 

Maximálně dvě nepovinné zkoušky z výše uvedené  nabídky po zvolení 

třech povinných zkoušek.  

 

Parametry profilové části: 

- Žák si vybírá prvně tři různé povinné zkoušky z nabídky 14 zkoušek. 

- Pokud se žák rozhodne konat nepovinnou zkoušku, vybírá až další dvě nepovinné zkoušky, 

které jsou odlišné od již vybraných povinných zkoušek – zbývá nabídka 11. 

- Všechny profilové zkoušky se konají ústní formou, výjimkou je profilová zkouška 

z Informatiky a výpočetní techniky, která se koná kombinovanou formou (praktická zkouška 

a ústní zkouška).  

- U ústní zkoušky má žák na přípravu 15 minut a na zkoušku 15 minut.  

- Jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané 

standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem s úrovní B2 

a vyšší. Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní 

zkoušky ke stažení na webových stránkách školy. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky 

podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března 2019 pro konání maturitní zkoušky 

v jarním zkušebním období a do 30. června 2019 pro konání maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 

standardizované jazykové zkoušky. 

 

 

http://www.novamaturita.cz/ 

http://data.ceskolipska.cz/maturity/Informace/seznam_jazykovych_zkousek.pdf

