
 

 

 

 

 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

Rejskova 2987/4, Prostějov 

 
 

Organizace maturitní zkoušky  
v jarním zkušebním období školního roku 2021/2022 

  

 

 
Výkon maturitní zkoušky se řídí platným školským zákonem (č. 561/2004 Sb.)  

a Vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění od 15. 10. 2020.  Výkon profilové části matu-

ritní zkoušky se řídí § 14 - 25 školského zákona.   

 

Ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r.o. na základě ustanovení 

školského zákona a prováděcí vyhlášky stanovil pro maturitní zkoušky v roce 2022: 

 

1) Společná část maturitní zkoušky:            

Zkušebními předměty ve společné části maturitní zkoušky jsou: 

- český jazyk a literatura 

- cizí jazyk (anglický /německý/španělský/ruský) nebo matematika 

 

Nepovinné předměty ve společné části 

Žák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů 

a) matematika (pokud si žák matematiku nevybral jako povinnou zkoušku) 

b) matematika rozšiřující 

c) cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk nevybral jako povinnou zkoušku) 

 

2) Profilová část maturitní zkoušky: 

Zkušebními předměty v profilové části maturitní zkoušky jsou: 

- český jazyk a literatura 

- cizí jazyk (anglický /německý/španělský) - pokud si žák ve společné části maturitní 

zkoušky zvolil cizí jazyk 

- další tří povinné zkoušky podle jednotlivých ŠVP 

 

Nepovinné předměty v profilové části: 

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky. 

Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce. Žák nemůže konat 

nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Nabídka 

předmětů nepovinné profilové zkoušky se u všech ŠVP rozšiřuje o předmět účetnictví. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forma společné části maturitní zkoušky  

Zkoušky z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky se konají formou didaktického testu. 

Didaktické testy jsou hodnoceny stupni „uspěl/neuspěl“.  Hodnocení „uspěl“ není 

podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro obdržení 

maturitního vysvědčení. 

 

Forma profilové části maturitní zkoušky  

Zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků se konají formou písemné práce a ústní zkoušky 

před zkušební maturitní komisí. U odborných profilových předmětů se zkoušky konají 

obhajobou maturitní práce nebo ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí. V případě 

volby předmětu účetnictví probíhá tato zkouška pouze písemnou formou. Úkolem této  

části maturitní zkoušky je ověřit žákovy znalosti a jejich aplikování v oblasti profilového 

předmětu. 

 

Nahrazení profilové zkoušky: 

Žákům, kteří v profilové části maturitní zkoušky konají alespoň 4 povinné zkoušky (§ 81 odst. 

7 školského zákona), umožnuje ředitel školy, že za podmínek stanovených prováděcími 

právními předpisy (vyhláškou č. 177/2009 Sb.), nahradit jednu povinnou zkoušku profilové 

části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizo-

vané zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Ředitel školy stanovil 

s ohledem na RVP Ekonomika a podnikání pro anglický jazyk certifikát minimálně úrovně 

B1. Žák může v profilové části nahradit i jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. 

 
Organizace profilové části maturitní zkoušky 

1. Ředitelem školy byly stanoveny povinné a nepovinné profilové odborné předměty, jejichž 

složení a forma zkoušky jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu pro jednotlivé ŠVP.  

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v termínu stanoveném vyhláškou. 

2. Příprava k ústní formě této části zkoušky trvá 15 minut. Ústní zkouška pak trvá nejdéle  

15 minut. 

3. Zkoušení vede zkoušející, přísedící má právo klást doplňující otázky. V případě,  

že je maturitní předmět tvořen dílčími odbornými předměty vede zkoušení vyučující dle 

odbornosti. Ostatní členové maturitní komise mohou také klást doplňující otázky.  

4. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

5. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  

6. Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise. 

7. Pokud se žák nedostaví ke zkoušce v řádném termínu a řádně omluví svou neúčast 

nejpozději do tří dnů, má právo konat náhradní zkoušku. Jestliže se žák v řádném termínu 

nedostaví bez řádné omluvy, pokud jeho omluva nebyla uznána, nebo pokud byl ze zkoušky 

vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Pokud žák zkoušku z profilového 

předmětu nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu 

slovo „nekonal(a)“. 

8. Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané 

zkoušky hodnocen stupněm „nedostatečný“. V případě, že je žákovi z vážných důvodů zne-



 

 

 

možněno dokončit tuto zkoušku, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi 

konání zkoušky v jiném termínu téhož zkušebního období. 

9. Zpracování a obhajoba maturitní práce se liší dle jednotlivých ŠVP. Kritéria jsou uvedena  

v příloze tohoto dokumentu.  

 

Zkušební maturitní komise 

Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy.  

Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel. 

Dalšími členy jsou zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu a přísedící. 

V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby, 

jsou dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent maturitní práce. 

 

 
Přílohy: 
1. Stanovené předměty profilové části maturitní zkoušky 
2. Propozice maturitních prací dle jednotlivých ŠVP 
3. Kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 
4. Kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka 
5. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z odborných předmětů 
6. Termíny konání maturitní zkoušky  
7. Jmenování vedoucích a oponentů maturitních prací dle jednotlivých ŠVP 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

V Prostějově, 31. 8. 2021               Ing. Marek Moudrý 
  ředitel školy 

 


