
                                         

 

 

Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a 

nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

pro rok 2023 
 

Ředitel Gymnázia Cheb, příspěvková organizace (dále jen ředitel školy) v souladu se zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v aktuálním znění; vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění a Rámcovým vzdělávacím programem pro 

gymnázia (RVP G) určuje nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2023 takto: 

 

NABÍDKA A FORMA PŘEDMĚTŮ 

Profilová („školní“) část maturitní zkoušky se skládá vždy ze zkoušky z českého jazyka a literatury 

a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. 
 

Název předmětu Forma 

Český jazyk a literatura 
písemná práce a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

Cizí jazyk (anglický, německý, 
francouzský) 

písemná práce a ústní zkouška před zkušební 
maturitní komisí 

Matematika 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

Fyzika 
písemná zkouška a vypracování maturitní práce a 

její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Chemie 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

Biologie 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí 

 
 

 

 

 

 



                                         

 

 

 

Název předmětu Forma 

Geografie 
písemná zkouška a ústní zkouška před 

zkušební maturitní komisí 

Dějepis 
písemná zkouška a ústní zkouška před 

zkušební maturitní komisí 

Základy společenských věd 
písemná zkouška a ústní zkouška před 

zkušební maturitní komisí 

Deskriptivní geometrie 
písemná zkouška a ústní zkouška před 

zkušební maturitní komisí 

Informatika a výpočetní technika písemná zkouška 

Estetická výchova – výtvarná 
ústní zkouška před zkušební maturitní 

komisí a vypracování maturitní práce a její 
obhajoba před zkušební maturitní komisí 

 

 
 

Nepovinná zkouška Forma 

Matematika rozšiřující1 písemná zkouška (didaktický test) 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat také nepovinné zkoušky. Počet 

nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky je nejvýše 2, tj. žák může volit (ve shodě 

s právním předpisem) z uvedené nabídky nejvýše 2 další různé (nepovinné) zkoušky. 

 

 

 

 

                                                 
1 Jedná se o zkoušku z matematiky na vyšší úrovni, jejíž úspěšný výsledek je velmi často zohledňován řadou fakult 
vysokých škol (viz Seznam vysokých škol) v rámci přijímacího řízení. Didaktický test bude centrálně zadáván a 
vyhodnocován Centrem jako ostatní didaktické testy společné části maturitní zkoušky. K přihlášení stačí, aby žák na 
přihlášce zaškrtnul Matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části. 

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA-rozsirujici/Seznam-VS/seznam_VS_MX_2022_18-10-2021.pdf


                                         

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MZ 

Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky2 podané řediteli školy, 

a to nejpozději do středy 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období a do pondělí 26. června 2023 

pro podzimní zkušební období 20233. 

 

TERMÍNY MZ 

V jarním zkušebním období se zkoušky profilové části maturitní zkoušky (tj. ústní zkoušky a 

obhajoby maturitních prací) konají v období měsíce května 2023: od úterý 16. května do pátku 19. 

května 2023. Zkoušky konané formou písemné práce nebo písemné zkoušky se konají během 

měsíce dubna 2022, nejdříve od pondělí 3. dubna 2023.  

V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní 

vyhláškou vyhrazeno období od 1. září do 20. září 2023, plánovaný termín4 ústní části zkoušek je 

pondělí 11. září 2023. 

 

DALŠÍ PODMÍNKY VOLBY 

Dále ředitel školy stanovil: 

1. V souhrnu volby pro společnou i profilovou část maturitní zkoušky přitom musí být alespoň 

tři předměty různé. 

2. Pokud žák koná v profilové části zkoušku z cizího jazyka, musí to být z jiného cizího jazyka, 

než z kterého (případně) koná zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. 

 

MOŽNOST NAHRAZENÍ (JEDNÉ) PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 
JAZYKOVÝM CERTIFIKÁTEM 
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, ředitel školy 

stanovil, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku 

profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 

standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem5. Totéž ředitel 

školy stanovil pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné 

části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 podává žák řediteli školy písemnou 

žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do pátku 31. března 2023. 

                                                 
2  Na předepsaném tiskopisu Přihláška k maturitní zkoušce.  
3  Nejpozději s přihláškou žák přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 
177/2009 Sb., (odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní 
zkoušky), ve znění pozdějších předpisů. 
4 S ohledem na podzimní termín společné („státní“) maturitní zkoušky. 
5 Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro 
jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021 zveřejnilo MŠMT ČR na svých webových stránkách 
ZKOUSKYPROFIL2023.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz). 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ.pdf
https://www.msmt.cz/file/57394/


                                         

 

 

 

MOŽNOST NAHRAZENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU 
INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA UZNÁVANÝM CERTIFIKÁTEM 
 

V rámci MŠMT ČR vyhlášeném pokusném ověřování zaměřeným na uznávání mezinárodních 

certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky je možné, aby žák nahradil 

celou profilovou maturitní zkoušku (písemnou zkoušku) z předmětu Informatika a výpočetní technika 

(z oblasti vzdělávání Informatika a informační a komunikační technologie dle RVP G) výsledkem 

úspěšně vykonané zkoušky (zkoušek) z této oblasti vzdělávání doložené mezinárodně uznávaným 

certifikátem (certifikáty) – Certifikační systém ECDL. 

Pravidla hodnocení pro uznávání certifikátů v rámci profilové části maturitní zkoušky: 

Certifikát může uplatnit pouze žák maturitního ročníku.  

Žákem uplatněný certifikát musí být platný v době konání maturitní zkoušky6. 

Žák může uplatnit i certifikát, který získal v období před zahájením posledního ročníku 

vzdělávání.  

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 podává žák maturitního ročníku řediteli 

školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky spolu s příslušným certifikátem (nebo certifikáty), a to 

ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo v úředně ověřené kopii originálu7, nejpozději do 

pátku 31. března 20238. 

Uznatelné certifikační standardy ICT (zkoušky): 

Pro účely pokusného ověřování stanovil ředitel školy (z MŠMT zveřejněného seznamu 

zkoušek/certifikátů (viz https://www.msmt.cz/file/54664/), jejichž výsledek může být v rámci části 

jedné profilové zkoušky nebo jedné celé profilové maturitní zkoušky uznán) jako uznatelný 

Certifikační systém ECDL – Certifikát ECDL Core se zaměřením na digitální kvalifikace, resp. 

certifikát ECDL obsahující moduly M2, M3, M4, M5, M6, M7 a M14. 

 

 

 Chebu 1. září 2022 

                                 
         RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MBA 

                       ředitel školy 

                                                 
6 Doba platnosti jednotlivých certifikátů se řídí pravidly příslušné certifikační autority. 
7 Tyto doklady se stávají součástí dokumentace o konání profilové části maturitní zkoušky. Uplatnění certifikátu (nebo 
certifikátů) je nutné zaznamenat v protokolech o profilové části maturitní zkoušky (§ 30 a 31 vyhlášky č. 177/2009 Sb.) a 
na vysvědčení.  
8 Žák konající maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, předloží řediteli školy příslušný certifikát (nebo 
certifikáty) nejpozději v den podání přihlášky k vykonání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období  

https://www.msmt.cz/file/54664/

