
Vnitřní předpis ředitele školy – maturita 2017 

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017 podle          
§ 79 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a podle vyhlášky MŠMT ČR               
č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování  vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou. 

Počet a forma povinných a nepovinných zkoušek a nabídka volitelných předmětů pro povinné a 
nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky jsou platné pro jarní i podzimní termín šk. 
Roku 2016/2017.  

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl 
u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.  

Maturitní model 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2015 

2 povinné zkoušky: 

1. český jazyk a literatura  
2. cizí jazyk nebo matematika 

2 povinné zkoušky 

max. 2 nepovinné zkoušky 

- z nabídky:  
cizí jazyk, matematika 

max. 2 nepovinné zkoušky 

a) společná část 

Povinné zkoušky: 

 český jazyk a literatura,  

 cizí jazyk nebo matematika.  

Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni. Maturitní zkoušku z matematiky vykoná formou 
didaktického testu. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u obou 
povinných zkoušek. 

Nepovinné zkoušky 

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: 

 cizí jazyk 

 matematika  

Cizí jazyk – škola u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, 
španělský, francouzský.  

b) profilová část 

Profilová část vychází z našeho učebního plánu. Každý žák má možnost vybrat si z nabídky předmětů 
tak, aby odpovídala jeho studijnímu zaměření (profilaci). Skládá se: 

  ze 2 povinných zkoušek  

  z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky  

 



profilové zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek: 

 Základy společenských věd  

 Český jazyk a literatura 

 Dějepis  

 Zeměpis  

 Matematika  

 Fyzika  

 Chemie  

 Biologie  

 IVT  

 Latina  

 Cizí jazyk: anglický, německý, španělský a francouzský 

 Matematika + (pouze nepovinně) 

Omezení a podmínky nabídky předmětů profilové části: 

 Žák musí maturitní zkoušku (státní i profilovou) vykonat nejméně ze tří různých povinných 

předmětů. 

 Pokud si žák zvolí v profilové části cizí jazyk, musí to být  jiný cizí jazyk, než který si zvolil 
ve společné části. 

 Žáci, kteří si u společné části MZ nevybrali povinný cizí jazyk, si ho musí povinně vybrat 
v povinných předmětech profilové části. 

Termín přihlašování k maturitní zkoušce: 

Jarní zkušební období 
Do 1. prosince 2016 podá žák přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy; v ní si zvolí skladbu 
předmětů pro společnou i profilovou část. 
 
Podzimní zkušební období 
Do 25. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termíny maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška se koná v  jarním zkušebním období a  podzimním zkušebním období.  
V jarním zkušebním období se koná v období od 11. dubna do 10. června 2017. V podzimním 
zkušebním období od 1. do 20. září 2017. 

Jarní zkušební období: 

písemná práce z českého jazyka a literatury     11. dubna 2017 

Ostatní testy a písemné práce      od 2. května do 15. května 2017 

ústní zkoušky (jak společná, tak i profilová část)  od 16. května do 19. května 2017 

 
podzimním zkušebním období  

testy a písemné práce      od 1.  do 10. září  2017 

ústní zkoušky (jak společná, tak i profilová část)  od 11. do 20. září 2017 

Dílčí ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají současně. 

pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové 
části. 

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má 
možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, 
v nichž neuspěl. V případě komplexních (ČJL, cizí jazyky) zkoušek opravuje pouze tu dílčí zkoušku, 
u které neuspěl. 

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají. 

Ředitel školy na základě výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích společné části maturitní 
zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části 
maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Neratovice 15. října 2016 

 

 

Mgr. Aleš Jinoch 
ředitel školy 

Informace o maturitní zkoušce 2017:  
www.novamaturita.cz 
www.gfp.cz/maturity 
 

http://www.novamaturita.cz/

