
 
 
 

 

 

 
Nařízení ředitele č. : 
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Platnost od: 

 
1. září 2022 

 
Obsah: 

 
Schéma maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 

 
Určeno pro:  

 
Žáky a pedagogy 

Maturitní zkouška má dvě samostatné části: 

1. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – PLATÍ PRO VŠECHNY OBORY MIMO 2.MA, 
2.MB 
a) povinná zkouška – český jazyk a literatura – didaktický test 
b) povinná zkouška s volbou:   

volba: cizí jazyk: ANJ nebo NEJ nebo RUJ – didaktický test  
volba: matematika – didaktický test 

        c)   Nepovinná zkouška: cizí jazyk nebo matematika 
 

2. PROFILOVÁ ČÁST – PRO OBORY VS, DV, PD, DP, MD, MZ 
a) zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky 
b) zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil 

ve společné části maturitní zkoušky 
c) 3 povinné zkoušky dle rozhodnutí ředitele školy – dále viz jednotlivé obory 

 
Část c) profilové maturitní zkoušky pro obor Veřejnosprávní činnost – denní i dálková forma: 

1. Povinná profilová zkouška –  Veřejná správa – ústní zkouška 
2. Povinná profilová zkouška –  Právo – ústní zkouška 
3. Povinná profilová zkouška –  Maturitní práce s obhajobou  

Nepovinné zkoušky: 
Informační a komunikační technologie – ústní zkouška 
Kultura veřejné správy – ústní zkouška  

 
Část c) profilové maturitní zkoušky pro obor Podnikání se zaměřením na design interiérů 
– denní forma: 

1. Povinná profilová zkouška –  Ekonomika podniku  –  ústní zkouška (zahrnuje předměty 
EKP, MAM a PRA) 

2. Povinná profilová zkouška –  Design interiérů – ústní zkouška (zahrnuje předměty HIN, 
TBI a TEM) 

3. Povinná profilová zkouška –  Maturitní práce s obhajobou 
Nepovinné zkoušky: 

Účetnictví – ústní zkouška 
 
Část c) profilové maturitní zkoušky pro obor Podnikání – dálková forma: 

1. Povinná profilová zkouška –  Ekonomika podniku  –  ústní zkouška 
2. Povinná profilová zkouška –  Marketing, management a právo (zahrnuje předměty MAM 

a PRA) – ústní zkouška 
3. Povinná profilová zkouška –  Maturitní práce s obhajobou 

Nepovinné zkoušky: 
Účetnictví – ústní zkouška 

 
Část c) profilové maturitní zkoušky pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní 
i dálková zkrácená forma: 

1. Povinná profilová zkouška –  Předškolní a mimoškolní pedagogika (zahrnuje předměty 
PPE a PVC) –  ústní zkouška 

2. Povinná profilová zkouška –  Psychologie v pedagogických činnostech (PPC, SSP 
a PDH) – ústní zkouška 

3. Povinná profilová zkouška –  Maturitní práce s obhajobou 
Pro tento obor nejsou vypsány nepovinné zkoušky. 
 
Ing. Renata Hrušková, MBA v. r.– ředitelka školy 


