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JARNÍ A PODZIMNÍ TERMÍN 2023 

 

Podmínky pro maturitní zkoušky včetně doplňujících informací pro vzdělávací 

obory 79-41-K/81 Gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium.  

 

Vypracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit 

očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon.  

V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s 

oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně 

vykoná obě části zkoušky. 

 

Společná část 
 

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně 

zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi 

zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem 

stanovena povinnost maturovat z matematiky). 

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo 

španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován 

a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním 

vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (§ 14 maturitní vyhlášky). 



 

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních 

předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné 

přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující. 

 

Profilová část 
 

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého 

jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části 

povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka (zkouška písemná i ústní). Žáci se dále přihlašují 

k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet 

povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu). 

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných zkoušek v závislosti na volbě druhé 

povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených 

rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné 

profilové zkoušky. 

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje 

ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. 

 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky  

 

1. povinná zkouška: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

2. povinná zkouška: MATEMATIKA nebo CIZÍ JAZYK 

 nepovinná zkouška: žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky a volí přitom 

z předmětů MATEMATIKA a CIZÍ JAZYK. Nelze konat nepovinnou zkoušku 

z téhož předmětu, ze kterého je konána zkouška povinná.  

 

Volba z cizích jazyků: 

 Anglický jazyk 

 Francouzský jazyk 

 Španělský jazyk 

 Německý jazyk 

 Ruský jazyk.  

 



Maturitní zkoušky z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY a CIZÍCH JAZYKŮ jsou 

zkouškami komplexními složené z didaktického testu (DT), písemné práce (PP) a ústní zkoušky 

(ÚZ). Zkouška z MATEMATIKY se koná formou didaktického testu (DT).  

 

Písemné zkoušky z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY respektive CIZÍCH JAZYKŮ 

jsou součástí zkoušek profilových. Opravou těchto písemných prací jsou ředitelem pověření 

pedagogové školy.  

 

Maturitní zkoušky profilové části jsou stanoveny ředitelem gymnázia takto 

 

1. povinná profilová zkouška 

2. povinná profilová zkouška  

3. povinná profilová zkouška 

 

Ředitel školy stanovil pro žáky následující nabídku předmětů, ze kterých lze skládat povinné 

profilové maturitní zkoušky: 

 

CIZÍ JAZYK (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Ruský 

jazyk), MATEMATIKA, BIOLOGIE, FYZIKA, CHEMIE, ZEMĚPIS, ZÁKLADY 

SPOLEČENSKÝCH VĚD,  DĚJEPIS, INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA. 

 

Podmínkou volby profilové maturitní zkoušky je zařazení předmětu v učebním plánu daného 

studenta s časovou dotací nejméně 144 hodin za celou dobu studia na vzdělávacím oboru. Žák 

nemůže v povinné profilové zkoušce volit stejný cizí jazyk jako v části společné.  

 

 nepovinná profilová zkouška: žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky a 

volí přitom z předmětů stanovených ředitelem školy: 

 

CIZÍ JAZYK (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Ruský 

jazyk), MATEMATIKA, BIOLOGIE, FYZIKA, CHEMIE, ZEMĚPIS, ZÁKLADY 

SPOLEČENSKÝCH VĚD, HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, DĚJEPIS, 

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 



Všechny maturitní zkoušky v profilové části mají stanovenou formu ústní zkoušky (ÚZ) před 

zkušební maturitní komisí. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury, respektive cizích 

jazyků jsou v profilové části zařazeny také písemné zkoušky (PP). 

 

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ 

 

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 nepovinnou zkouškou společné 

části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné 

výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod 

názvem Matematika+. 

Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit 

takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí 

studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného 

zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. 

 

Matematiku rozšiřující si lze přihlásit pouze jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní 

zkoušky. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní 

zkoušce v řádném termínu – k přihlášení stačí, aby žák na přihlášce zaškrtnul matematiku 

rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části (není tedy nutná registrace a podání 

speciální elektronické přihlášky na výsledkovém portálu žáka, jako tomu bylo v případě 

zkoušky Matematika+). 

 

Úspěšný výsledek zkoušky je velmi často zohledňován fakultami vysokých škol v rámci 

přijímacího řízení. Neúspěšný výsledek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – 

maturitní vysvědčení je žákům vydáváno na základě výsledků povinných zkoušek společné a 

profilové části. Výsledek z matematiky rozšiřující byl v minulém školním roce hojně 

zohledňován vysokými školami v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů či jiným 

způsobem. Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni 

výběrovou zkoušku z matematiky úspěšně složit, a výsledek takové zkoušky bonifikuje. 

Seznam fakult vysokých škol zohledňujících výsledek zkoušky ve školním roce 2022/2023. 

 

Termín pro podávání přihlášek, časový rozvrh didaktických testů a písemných zkoušek 

(jednotné zkušební schéma) ve společné části stanoví vyhláška. Termíny ústních zkoušek 

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA-rozsirujici/Seznam-VS/2022-2023/seznam_VS_MR_2023_1.pdf


společné části a termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy 

nejpozději dva měsíce před konáním zkoušek. 

 

V Olomouci dne 30. 9. 2022     

 

 

 

 

RNDr. Radim Slouka, v.r. 
                                                                                                                                  ředitel Slovanského gymnázia 


