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Vnitřní sdělení ředitelky školy č. 5/2022-23 

Stanovení nabídky povinných a nepovinných předmětů  
profilové části maturitní zkoušky 

V souladu s Vyhláškou 177/2009 Sb. §14 odst. 1 o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuji pro školní rok 2022/2023 
povinné zkoušky a nabídku nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.  
Přihlášku k maturitní zkoušce v období Jaro 2023 podá žák na předepsaném tiskopise 
ředitelce školy nejpozději do 1. prosince 2022.  
Jednu profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka lze v souladu s § 19a vyhlášky 
č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou nahradit standardizovanými jazykovými zkouškami. Seznam zkoušek je přílohou 
tohoto vnitřního sdělení. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy 
nejpozději do 31. března 2023. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném 
vykonání standardizované jazykové zkoušky.  

Pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost   

povinné zkoušky: 
Veřejná správa (ústní zkouška) 

Právo (ústní zkouška) 

Český jazyk (ústní a písemná zkouška) 

Cizí jazyk (ANJ, ŠPJ, FRJ, RUJ, NEJ), zvolí-li si ho žák ve společné části maturitní 
zkoušky, (ústní a písemná zkouška), zkouška má úroveň B1 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky 

povinně volitelná zkouška, nabídka předmětů: 
1. Písemná a elektronická komunikace (praktická zkouška),  

2. Informatika (praktická zkouška) 

3. Účetnictví (praktická zkouška) 

Poznámka: Rozsah praktických zkoušek je 360 minut. 
 

nabídka nepovinných (dobrovolných) zkoušek: 
1. Matematika (ústní zkouška) 

2. Cizí jazyk (ústní a písemná zkouška), jiný než jazyk zvolený ve společné části 
maturitní zkoušky 

3. Písemná a elektronická komunikace (praktická zkouška) 

4. Informatika (praktická zkouška) 

5. Účetnictví (praktická zkouška) 

Poznámky k nepovinným zkouškám: :  
Zkouška může být zvolena jako nepovinná, pokud již nebyla vybrána jako povinně volitelná. 
Rozsah praktických zkoušek je 360 minut. 
Z nabídky mohou být zvoleny maximálně 2 zkoušky. 
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Pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost   

povinné zkoušky: 
Pedagogika a psychologie (ústní zkouška) 

Speciální pedagogika a humanitární výchova (ústní zkouška) 

Český jazyk (ústní a písemná zkouška) 

Cizí jazyk (ANJ, ŠPJ, FRJ, RUJ, NEJ), zvolí-li si ho žák ve společné části maturitní 
zkoušky, (ústní a písemná zkouška), zkouška má úroveň B1 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky 

povinně volitelná zkouška, nabídka předmětů: 
1. Výtvarné aktivizační činnosti  

(písemná zkouška formou testu v rozsahu 90 minut a praktická zkouška má dvě části 
obhajobu metodického listu, tzv. metodický výstup v rozsahu 30 minut a praktickou 
uměleckou tvorbu v rozsahu 240 minut včetně obhajoby tvorby) 

2. Hudební aktivizační činnosti  
(písemná zkouška formou testu v rozsahu 60 minut a praktická zkouška má dvě části, 
umělecké vystoupení v rozsahu 10-15 minut a prezentaci metodického listu v rozsahu 
15 minut) 

3. Přímá péče a osobní asistence  
(písemná zkouška formou v rozsahu 60 minut a praktická zkouška v rozsahu 20 minut) 

nabídka nepovinných (dobrovolných) zkoušek: 
1. Matematika (ústní zkouška) 

2. Cizí jazyk (ústní a písemná zkouška), jiný než jazyk zvolený ve společné části 
maturitní zkoušky 

3. Výtvarné aktivizační činnosti (písemná a praktická zkouška) 

4. Hudební aktivizační činnosti (písemná a praktická zkouška) 

5. Přímá péče a osobní asistence (písemná a praktická zkouška) 

Poznámky k nepovinným zkouškám:  
Zkouška může být zvolena jako nepovinná, pokud již nebyla vybrána jako povinně volitelná. 
Rozsah a způsob konání písemných a praktických zkoušek je shodný s rozsahem 
a způsobem uvedeným u povinně volitelných zkoušek. 
Z nabídky mohou být zvoleny maximálně 2 zkoušky. 
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Pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie   

povinné zkoušky: 
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška), zkouška je rozdělena do 
dvou samostatných částí, písemná část trvá 180 minut, elektronická část zpracované 
s pomocí prostředků výpočetní techniky trvá 210 minut 

Ekonomika (ústní zkouška) 

Český jazyk (ústní a písemná zkouška) 

Cizí jazyk (ANJ, ŠPJ, FRJ, RUJ, NEJ), zvolí-li si ho žák ve společné části maturitní 
zkoušky, (ústní a písemná zkouška), zkouška má úroveň B1 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky 

povinně volitelná zkouška, nabídka předmětů: 
1. Cizí jazyk (ústní a písemná zkouška), jiný než jazyk zvolený ve společné části 

maturitní zkoušky 

2. Účetnictví (ústní zkouška) 

3. Matematika (ústní zkouška) 

4. Společenské vědy (ústní zkouška) blok předmětů OBN, DEJ, PRA 

nabídka nepovinných (dobrovolných) zkoušek: 
1. Cizí jazyk (ústní a písemná zkouška), jiný než jazyk zvolený v povinných maturitních 

zkouškách 

2. Účetnictví (ústní zkouška) 

3. Matematika (ústní zkouška 

4. Společenské vědy (ústní zkouška) blok předmětů OBN, DEJ, PRA 

Poznámky k nepovinným zkouškám:  
Zkouška může být zvolena jako nepovinná, pokud již nebyla vybrána jako povinně volitelná. 

Z nabídky mohou být zvoleny maximálně 2 zkoušky. 

http://files.oahk.cz/200001722-dbe28dcdca/Obor%20vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD%20oa.pdf
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Pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum   

povinné zkoušky: 
Ekonomika (ústní zkouška v českém jazyce) 

Český jazyk (ústní a písemná zkouška) 

Cizí jazyk (ANJ, ŠPJ, FRJ, RUJ, NEJ), zvolí-li si ho žák ve společné části maturitní 
zkoušky, (ústní a písemná zkouška), zkouška z jazyka anglického má úroveň B2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, u ostatních cizích jazyků alespoň 
úroveň B1 

první povinně volitelná zkouška, nabídka předmětů: 
1. Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška),  

2. Maturitní práce ze společenských věd (DEJ, PRA)  

(písemná práce + obhajoba práce)  

3. Maturitní práce z přírodních věd (BIO, CHE, FYZ)  

(písemná práce + obhajoba práce)  

Poznámky k první povinně volitelné zkoušce:  

Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška), zkouška je rozdělena do dvou 
samostatných částí, písemná část trvá 180 minut, elektronická část zpracované s pomocí 
prostředků výpočetní techniky trvá 180 minut 

Žák, který zvolí jako 1. povinně volitelnou zkoušku Maturitní práci, ohlásí tento záměr ředitelce 
školy nejpozději 14. října 2022. Následně bude vyzván, aby předpokládané téma a stručný cíl 
práce přednesl před komisí. Komise je oprávněna doporučit (nedoporučit) téma ke 
zpracování, současně navrhne vhodného vedoucího práce a oponenta ředitelce školy. 
Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 15 minut, obhajoba maturitní práce trvá 30 minut. 

druhá povinně volitelná zkouška, nabídka předmětů: 

1. Cizí jazyk (ústní a písemná zkouška),  
jiný než jazyk zvolený ve společné části maturitní zkoušky 

2. Účetnictví (ústní zkouška) 
3. Matematika (ústní zkouška) 
4. Zeměpis (ústní zkouška) 
5. Občanská nauka (ústní zkouška) 

nabídka nepovinných (dobrovolných) zkoušek: 
1. Cizí jazyk (ústní a písemná zkouška),  

jiný než jazyk zvolený v povinných zkouškách  
2. Účetnictví (ústní zkouška) 

3. Matematika (ústní zkouška) 

4. Zeměpis (ústní zkouška) 

5. Občanská nauka (ústní zkouška) 
 

Poznámky k nepovinným zkouškám:  
Zkouška může být zvolena jako nepovinná, pokud již nebyla vybrána jako povinně volitelná. 

Z nabídky mohou být zvoleny maximálně 2 zkoušky. 

 

http://files.oahk.cz/200001725-1a8881b824/Obor%20vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD%20el.pdf
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Společné povinně zveřejňované informace k rozsahu a průběhu profilových 
zkoušek 

Český jazyk a literatura (všechny obory) 
Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. 

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má 

žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl jsou 

zveřejněna v samostatném vnitřním sdělení ředitelky školy. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

 

Cizí jazyk (všechny obory) 
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů 

v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času na 

případnou volbu zadání. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

 

Ostatní předměty konané ústní zkouškou 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

 

 

Hradec Králové 16. září 2022 

Mgr. Jana Vitvarová 
ředitelka školy 
 


