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V Hradci Králové 15. 10. 2021 

Rozhodnutí ředitele o profilové části maturitní zkoušky  

ve školním roce 2021/2022 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským 

zákonem – aktualizováno 2020) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové 

(školní) části maturity. 

Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31-M/01) si musí povinně 

zvolit maturitní zkoušku z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si ho zvolili ve společné 

části maturitní zkoušky) a celkem tři maturitní zkoušky z následujících odborných 

předmětů: 

• Pedagogika (zahrnuje ucelenou část učiva pedagogiky a část učiva psychologie) 

 

• Psychologie  

• Výtvarná výchova 

• Hudební výchova 

• Dramatická výchova 

 

• Maturitní práce 

• Praktická zkouška 

Pro volbu profilových zkoušek připojuji ještě další doplňující kritéria: 

1. Zkouška z předmětu Pedagogika je pro všechny povinná. 

2. Z předmětů Psychologie, Výtvarná výchova, Hudební výchova a Dramatická výchova 

si žák vybírá jeden předmět. 

3. Zkouška z předmětů Pedagogika, Psychologie, Výtvarná výchova, Hudební výchova a 

Dramatická výchova má formu ústní zkoušky. 

4. Zkouška z předmětu Maturitní práce má formu maturitní práce a její obhajoby před 

zkušební maturitní komisí. 

5. Zkouška z předmětu Praktická zkouška má formu praktické zkoušky. 

6. Žák, který si vybral předmět Psychologie, Výtvarná výchova nebo Hudební výchova, si 

musí vybrat předmět Maturitní práce. V případě volby předmětu Výtvarná výchova a 

Hudební výchova musí zvolené téma v předmětu Maturitní práce svým obsahem 

odpovídat této oblasti. 

7. Žák, který si vybral předmět Dramatická výchova, si musí vybrat předmět Praktická 

zkouška. Zaměření praktické zkoušky musí odpovídat vybranému předmětu pro ústní 

zkoušku (tedy předmětu Dramatická výchova). 

8. Zkouška z předmětu Český jazyk se skládá ze 2 částí, z písemné a ústní formy zkoušky. 

9. Zkouška z předmětu Cizí jazyk se skládá ze 2 částí, z písemné a ústní formy zkoušky. 
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Do nepovinných předmětů může být zařazena navíc maturita z předmětů: 

• matematika (ústní forma zkoušky) 

• psychologie (ústní forma zkoušky)  

• výtvarná výchova (ústní forma zkoušky) 

• hudební výchova (ústní forma zkoušky) 

• dramatická a literární výchova (ústní forma zkoušky) 

• přírodní vědy (ústní forma zkoušky) 

• základy společenských věd (ústní forma zkoušky) 

 

Žáci oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) si musí povinně zvolit maturitní 

zkoušku z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si ho zvolili ve společné části maturitní 

zkoušky) a tři maturitní zkoušky z následujících odborných předmětů: 

Pedagogika, Psychologie, Humanitní studia, Tělesná výchova a sport 

Pro volbu profilových zkoušek připojuji ještě další doplňující kritéria: 

1. Zkouška z předmětu Pedagogika a zkouška z předmětu Psychologie probíhá formou 

ústní zkoušky a je pro všechny povinná. 

2. Z ostatních nabízených předmětů žák koná zkoušku dle zvoleného zaměření 

(Humanitní studia nebo Tělesná výchova a sport). 

3. Zkouška z předmětu Humanitní studia má formu  

• ústní zkoušky a 

• maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 

4. Zkouška z předmětu Tělesná výchova a sport má formu 

• ústní zkoušky a 

• maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 

5. Maturitní zkouška bude v profilové části obsahovat učivo probírané v povinných 
předmětech, odborném zaměření a příp. i v navazujících seminářích.  

6. Zkouška z předmětu Český jazyk se skládá ze 2 částí, z písemné a ústní formy zkoušky. 
7. Zkouška z předmětu Cizí jazyk se skládá ze 2 částí, z písemné a ústní formy zkoušky. 

 

 

               Do nepovinných předmětů může být zařazena navíc maturita z předmětů anglický jazyk, 
 německý jazyk, španělský jazyk, dějepis a matematika. Nepovinné předměty mají stanovenou 
 ústní formu zkoušky. 
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Žáci oboru Gymnázium (kód oboru: 79-41-K/41) si musí povinně zvolit maturitní zkoušku 

z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si ho zvolili ve společné části maturitní zkoušky) a 

dvě maturitní zkoušky z následujících předmětů: 

fyzika, matematika, chemie, biologie, geografie, dějepis, základy společenských věd, anglický 

jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, tělesná výchova a sport. 

Pro volbu profilových zkoušek připojuji ještě další doplňující kritéria: 

1. Žáci si nemohou zvolit stejný cizí jazyk v profilové (školní) i společné části.  
2. Součástí maturitní zkoušky z předmětu Tělesná výchova a sport bude kromě ústní 

části také obhajoba maturitní práce. 
3. Maturitní zkouška z předmětu Tělesná výchova a sport je pro žáky, kteří si vybrali 

sportovní zaměření gymnázia, povinná. 
4. V ostatních předmětech (vyjma tělesné výchovy a sportu) bude mít profilová 

zkouška pouze část ústní. 
5. Maturitní zkouška bude v profilové části obsahovat učivo probírané v povinných 

předmětech a navazujících seminářích. 
6. Zkouška z předmětu Český jazyk se skládá ze 2 částí, z písemné a ústní formy 

zkoušky. 
7. Zkouška z předmětu Cizí jazyk se skládá ze 2 částí, z písemné a ústní formy. 

 
  Do nepovinných předmětů může být zařazena navíc maturita z předmětů anglický 
  jazyk, německý jazyk, tělesná výchova a sport, španělský jazyk, dějepis, matematika, 
               fyzika, chemie, biologie, geografie, dějepis a základy společenských věd.  

 

 

 

Mgr. Yvona Klánová 

    ředitelka školy 
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