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Skladba maturitních předmětů pro školní rok 2022/2023 
 

Pro všechny obory platí (SČMZ): 
1. maturitní předmět   - ČJL (DT) 
2. maturitní předmět   - CJ x M (DT) 
_____________________________________________ 

 
 
Obor a třída: Gymnázium (79-41-K/81)                 G8.A 
 
Profilová zkouška: 

 ČJL (PP a ÚZk) 

 CJ   (PP a ÚZk), pokud si CJ zvolil ve SČMZ 
 

 2 povinné ústní zkoušky z nabídky: M, CJ, Fy, Ch, Bi, Ze, ZSV, D, 
IVT, DG 
 

Poznámka: 
Pokud si žák ve SČMZ zvolil DT z M, musí konat alespoň jednu 
zkoušku v PČMZ z CJ.  
 
Nepovinné předměty: 

 SČMZ – žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám (CJ a M) 

 PČMZ  - žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám z nabídky 
stanovené ředitelem školy 

 
Platí: 

- M rozšiřující - DT/ nepovinná zkouška SČ – žák se hlásí v rámci 
přihlášky k MZ  
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Obor a třída: Gymnázium (79-41-K/41)                 G4.B 
 
(stejné podmínky jako pro G8.A) 
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Obor a třída: Předškolní a mimoškolní pedagogika       P4.A 
   (75-31-M/01) 
SČMZ: viz G 
 
Profilová zkouška: 

 ČJL (PP a ÚZk) 

 CJ   (PP a ÚZk), pokud si CJ zvolil ve SČMZ 
 

 2 povinné ústní zkoušky: 
- Pedagogika nebo Psychologie (žák volí 1 z nabídky) 
- M, ZSV, D, Bi, CJ, IKT, HV, TV, VV, ODV (žák volí 1 z nabídky) 

 

 1 povinná praktická zkouška: 
-HV, TV, VV,ODV (žák volí 1 z nabídky) 

 
Nepovinné předměty: 

 SČMZ – žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám (CJ a M) 

 PČMZ  - žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám z nabídky 
stanovené ředitelem školy 

 
Platí: 

- M rozšiřující - DT/ nepovinná zkouška SČ – žák se hlásí v rámci 
přihlášky k MZ  
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Obor a třída: Pedagogické lyceum           P4.C 
   (78-42-M/03) 
 
SČMZ: viz G 
 
Profilová zkouška: 

 ČJL (PP a ÚZk) 

 CJ   (PP a ÚZk), pokud si CJ zvolil ve SČMZ 
 

 2 povinné ústní zkoušky: 
- Pedagogika nebo Psychologie (žák volí 1 z nabídky) 
- M, ZSV, D, Bi, CJ, IKT, HV, TV, VV, DV (žák volí 1 z nabídky) 
 

 1 povinná praktická zkouška: 
- HV, TV, VV, DV (žák volí 1 z nabídky) 

 
Nepovinné předměty: 

 SČMZ – žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám (CJ a M) 

 PČMZ  - žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám z nabídky 
stanovené ředitelem školy 

 
Platí: 

- M rozšiřující - DT/ nepovinná zkouška SČ – žák se hlásí v rámci 
přihlášky k MZ  
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Obor a třída: Sociální činnost      P4.B 
   (75-41-M/01) 
 
SČMZ: viz G 
 
Profilová zkouška: 

 ČJL (PP a ÚZk) 

 CJ   (PP a ÚZk), pokud si CJ zvolil ve SČMZ 
 

 2 povinné ústní zkoušky: 
- Pedagogika, Psychologie, Sociální politika (žák volí 1   
z nabídky) 
- M, ZSV, D, Bi, CJ, IKT, HV, TV, VV, ODV (žák volí 1 z nabídky) 
 

 1 povinná praktická zkouška: 
- HV, VV, ODV (žák volí 1 z nabídky) 

 
Nepovinné předměty: 

 SČMZ – žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám (CJ a M) 

 PČMZ  - žák se může přihlásit až ke 2 zkouškám z nabídky 
stanovené ředitelem školy 

 
Platí: 

- M rozšiřující - DT/ nepovinná zkouška SČ – žák se hlásí v rámci 
přihlášky k MZ  
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 CJ lze nahradit výsledkem 
standardizované zkoušky min. na jazykové 
úrovni stanovené v RVP pro daný obor 
(B1, pro 1. jazyk na gymnáziích B2): 

Pokud žák koná v profilové části MZ alespoň 4 
povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že 
za podmínek stanovených prováděcím právním 
předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části 
MZ konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem 
úspěšně vykonané standardizované zkoušky z 
tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 
certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za 
podmínek stanovených prováděcím právním 
předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové 
části maturitní zkoušky. 

 
 

 


