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Stanovení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní termín 

školního roku 2021-2022 

 
Statutární zástupce školy Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, podle § 79 odstavec 3, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje 
nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2022 takto (viz další strana): 
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1 Obor čtyřleté a osmileté gymnázium: 

Název předmětu Forma 

Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětu český 
jazyk a literatura 

Cizí jazyk 
(anglický, německý, ruský) 

písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětech 
anglický jazyk resp. německý jazyk 

Biologie 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech biologie a seminář 
z biologie 

Dějepis 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech dějepis a seminář 
z dějepisu 

Fyzika 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech fyzika a seminář 
z fyziky 

Chemie 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech chemie a seminář 
z chemie 

Informatika 

Kombinovaná zkouška - praktická zkouška a maturitní práce s 
obhajobou před zkušební komisí, která prověřuje odborné 
kompetence získané v předmětech informatika a seminář 
z programování 

Matematika 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětech 
matematika a seminář z matematiky  

Základy společenských věd 

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech základy 
společenských věd, seminář ze společenských věd a seminář 
z filozofie 

Zeměpis 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech zeměpis a seminář 
ze zeměpisu 

 
Vedle předmětu český jazyk a literatura, který je povinný, a povinné profilové zkoušky z cizího 
jazyka, pokud si žák zvolí tento cizí jazyk ve společné části, si žák z výše uvedené nabídky 
povinně vybírá další 2 předměty. Pokud si žák ve společné části zvolí zkoušku z cizího 
jazyka, skládá v profilové části písemnou a ústní zkoušku v tomto cizím jazyce. 
 
Portfolio předmětů maturitní zkoušky musí být složeno tak, aby žák gymnázia vždy 
maturoval z cizího jazyka. Pokud si žák zvolí matematiku ve společné části, povinně si cizí jazyk 
volí v profilové části. Tento žák si z výše uvedené nabídky dále povinně vybírá další 1 předmět.  
 
Pokud žák zvolí předmět informatika a v praktické části prokáže, že úspěšně získal 7 zkoušek 
z modulů ECDL, bude mu uznáno 44 % bodů z dané části maturitní zkoušky.  
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Nabídka předmětů k nepovinné zkoušce je totožná, žák si však vybírá maximálně 2 zkoušky 
různé od výběru povinných zkoušek. Do nabídky nepovinných zkoušek je zařazen rovněž předmět 
Matematika+ z nabídky organizační složky MŠMT CERMAT. 
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2 Obor obchodní akademie 

Název předmětu Forma 

Český jazyk a literatura 
písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětu český 
jazyk a literatura 

Cizí jazyk 
(anglický, německý) 

písemná zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, 
která prověřuje odborné kompetence získané v předmětech 
anglický jazyk resp. německý jazyk 

Ekonomika 
ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, která prověřuje 
odborné kompetence získané v předmětech ekonomika a 
ekonomie 

Praktická část odborných 
předmětů 

praktická maturitní zkouška, která prověřuje odborné 
kompetence získané v předmětech účetnictví, ekonomika, 
písemná a elektronická komunikace, právo, informatika, 
ekonomická cvičení, daně v praxi, právo v praxi, obchodní 
angličtina nebo obchodní němčina 

 
Žák povinně koná zkoušku v předmětech český jazyk a literatura a ekonomika.  
 
Dále žák skládá praktickou zkoušku z odborných předmětů (POC). Pokud žák prokáže, že 
úspěšně získal 5 zkoušek ECDL (moduly 2., 3., 4., 6. a 7.), body v části informatika mu budou 
započteny v plné výši. Tuto část zkoušky tedy neskládá.  
 
Pokud si žák ve společné části zvolí zkoušku z cizího jazyka, skládá v profilové části 
písemnou a ústní zkoušku v tomto cizím jazyce. 
 
 

3 Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka v souladu se zněním § 19a vyhlášky č. 177/2009 
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 
znění pozdějších předpisů, je možné na základě písemné žádosti podané k rukám ředitele školy 
společně s ověřenou kopií dokladu o vykonání standardizované jazykové zkoušky do 31. 
března 2022 pro jarní zkušební termín a do 30. června 2022 pro podzimní zkušební termín. 
 
Z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb. vyplývá s ohledem k možnosti nahrazení zkoušky z cizího 
jazyka následující: Pokud ředitel školy stanoví 2 volitelné  profilové zkoušky, mimo zkoušky z 
jazyků vázaných na společnou část, a žák si ve společné části zvolil didaktický test z 
matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované 
zkoušky. 
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4 Termíny konání maturitních zkoušek 

 
Písemné zkoušky profilové části v jarním zkušebním období se konají dne 11. dubna 2022 
(český jazyk a literatura), dne 12. dubna 2022 (anglický jazyk) a 13. dubna 2022 (německý 
jazyk).  
 
Profilová písemná práce z matematiky a praktická zkouška – praktická část odborných 
předmětů (POC) se konají dne 28. dubna 2022. 
 
Didaktické testy společné části proběhnou od 2. do 5. května 2022. 
 
Ústní zkoušky profilové části před maturitní komisí (tj. všechny ústní zkoušky) se konají 
v termínu 16. – 20. května 2022. 
 
V podzimním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 1. září do 10. září 
2022 a pro zkoušky profilové části (všech forem) v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., 
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném 
znění, stanoveno období od 1. září do 20. září 2022, nebude – li vyhláškou stanoveno jinak. . 
 
 


