
Maturitní zkouška v roce 2022 
a) Společná část maturitní zkoušky 

Společnou (státní) část maturity tvoří dvě povinné zkoušky a možnost konat až dvě nepovinné 
zkoušky a nepovinnou zkoušku matematika rozšiřující. 

1. povinná zkouška: český jazyk a literatura 
Jedná se o didaktický test (formou uzavřeného nebo kombinace uzavřeného a otevřeného testu 
prověřuje dovednosti z oblasti literatury, českého jazyka a slohu). 

2. povinná zkouška: matematika, nebo cizí jazyk 
Matematika bude prověřována formou didaktického testu. 

Cizí jazyk má podobu didaktického testu. Žák si může vybrat cizí jazyk z následující 
nabídky: 

- anglický jazyk 
- německý jazyk 
- francouzský jazyk 

- španělský jazyk 
- ruský jazyk 

Nepovinné předměty si žák volí z následující nabídky: 
- matematika (didaktický test) 
- druhý cizí jazyk podle předchozí nabídky (didaktický test) 

b) Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová (školní) část maturity se skládá ze tří, nebo čtyř povinných a až dvou možných 
nepovinných zkoušek. Žáci si volí podle vlastního zaměření předměty z následující nabídky, přičemž 
nepovinný předmět nesmí být totožný s žádným ze dvou zvolených povinných předmětů. 

1. český jazyk a literatura Jedná se o komplexní zkoušku složenou písemné práce (prověřující 
dovednosti ze slohu a komunikační výchovy) a ústní zkoušky (podle vlastního seznamu literárních děl),  

2. cizí jazyk (navazující na volbu ve společné části) má podobu komplexní zkoušky složené 
z písemné práce a ústní zkoušky. 
 
Nabídka 3. a 4. předmětu profilové části: 
- matematika (ústní zkouška)1 

- základy společenských věd (ústní zkouška) 
- ekonomie (ústní zkouška)2 
- dějepis (ústní zkouška) 
- geografie (písemná + ústní zkouška) 
- biologie (ústní zkouška) 
- fyzika (ústní zkouška) 

- chemie (písemná zkouška) 
- 1. nebo 2. cizí jazyk 
  (písemná práce + ústní zkouška)3 
- informatika (ústní zkouška)2 
- grafika, design a multimédia (ústní zkouška)2 
- estetická výchova (ústní zkouška) 
- teorie sportovní přípravy (ústní zkouška)2

Poznámky: 
1 Žák si nemůže matematiku zvolit v profilové části maturitní zkoušky, jestliže si tento předmět zvolil ve 
společné části maturitní zkoušky. 
2 Podmínkou volby předmětu je absolvování příslušného volitelného předmětu VP 1 nebo 2 (výběrového 
semináře) v rámci studia. 
3 Cizí jazyk si žák volí z nabídky: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, 
ruský jazyk. Pokud si ve společné části zvolil matematiku, volí si jako jeden z předmětů profilové 
části povinně jeden cizí jazyk. Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazyk, může si jako 
3. a 4. předmět profilové části zvolit pouze jiný jazyk. 
4 Předmět si mohou zvolit pouze žáci oboru gymnázium se sportovní přípravou, kteří absolvovali 
v rámci studia volitelný předmět teorie sportovní přípravy. 

Volbu předmětové skladby povinných i nepovinných zkoušek a volbu cizího jazyka provede žák 
podáním přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2021. 

V souladu s paragrafem 50, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji úplatu za 
jednotlivou profilovou zkoušku pro žadatele o zkoušku, kteří nejsou žáky školy, na 1500,- Kč. 

Ve Zlíně dne 1. října 2021                                                                            Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy 


