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Povolené maturitní předměty a koncepce maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném 

 a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Předkládá:  RNDr. Bohumil Vévoda, ředitel školy 
 
 
Právní rámec:  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Podle článku II. Přechodná ustanovení – ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky. 
 
Přihlášku k maturitní zkoušce podává ZŘ Mgr. Szotkowskému:    do 25. listopadu 2016 
 
Předměty společné části: 

1. český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) 
2. cizí jazyk – angličtina, španělština, francouzština, němčina, ruština (didaktický test, 

písemná práce a ústní zkouška před komisí) nebo matematika (pouze didaktický 
test). 

Žák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykonal obě povinné 
zkoušky.  
Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk (A, N, Fr, Šp, Ru), 
matematika podle § 78 školského zákona, odstavce 1 písm. b), a c). 
 
V profilové školní části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 2 zkoušky (jedné úrovně stanovené školou).  
Žáci musí splnit dotaci vyučovaných hodin. 
Žáci, kteří nekonají zkoušku z cizího jazyka v rámci společné  části maturitní zkoušky, vykonají 
zkoušku z cizího jazyka povinně v rámci profilové zkoušky (pouze ústní zkouška před komisí). 
 
 
Profilová část (1. a 2. povinná 
zkouška se volí z nabídky) 

Povolené předměty  

 Cizí jazyk (A,N,Fr,Šp,Ru) Ústní zkouška před komisí 
(povinná pro žáky, kteří 
nekonají  MZ v CJ v rámci 
společné části MZ 

 Dějepis Ústní zkouška před komisí 

 Geografie Ústní zkouška před komisí 

 Společenské vědy Ústní zkouška před komisí 

 Matematika Ústní zkouška před komisí 



 Fyzika Ústní zkouška před komisí 

 Chemie Ústní zkouška před komisí 

 Biologie Ústní zkouška před komisí 

 Informatika a výpočetní 
technika 

Obhajoba práce 

 Geografie cestovního ruchu Obhajoba práce a ústní 
zkouška před komisí 

 Psychologie Ústní zkouška před komisí 

 Latina Ústní zkouška před komisí 

Nepovinná zkouška 
 

Matematika + Didaktický test IS CERTIS 

 
 
 

Podmínky: 
V profilové školní části nelze konat maturitní zkoušku ze stejného předmětu jako ve společné 
části maturitní zkoušky. 
 
Vedení školy po zkušenostech z loňského roku doporučuje žákům minimalizovat zájem o 
nepovinné předměty. 
 
Předpokládané termíny: 
 
Společná část maturitní zkoušky 
písemná + didaktické testy:  květen 2017   2. 5. – 15. 5. 2017 
ústní:     květen 2017   22. 5. – 26. 5. 2017 
profilová část:    květen 2017   22.5. –  26. 5. 2017  
 
 
Předpokládáme definitivní upřesnění harmonogramu maturitních zkoušek po zveřejnění 
časového rozpisu společné části maturitní zkoušky MŠMT, studijní volno žáků bude zařazeno 
mezi společnou a profilovou část maturitních zkoušek. 
 
 
 
 
 
V Karviné 30. září 2016                  RNDr. Bohumil Vévoda 
                                                                                                                                ředitel 


