
Podmínky profilové části MZK ve školním roce 2021/2022 

 
 

Dle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s platnými předpisy, 

určuji podmínky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 následovně: 

 
POVINNÉ ZKOUŠKY 

 

Část 1) – NÁVAZNOST NA SPOLEČNOU ČÁST MZ 

 
• Český jazyk – písemná práce 120 minut + ústní zkouška před zkušební komisí (15 minut příprava+15 minut 

zkouška) 

• Cizí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) – pokud žák volil tento jazyk ve společné části MZK – písemná práce 70 minut + 

ústní zkouška před zkušební komisí (15 minut příprava + 15 minut zkouška) 

 

Část 2) – NENAVAZUJE NA VOLBU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ 

 
• Další cizí jazyk (jiný než v části 1) - písemná práce 70 minut + ústní zkouška před zkušební komisí – 20 minut 

příprava+15 minut zkouška 

Forma zkoušek: ústní před zkušební komisí - 15 minut příprava+15 minut zkoušení 

 Matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Základy společenských věd 

 Informační a komunikační technologie 

 Teorie sportovní přípravy 

 
V případě volby 4 povinných zkoušek (dvě zkoušky z oddílu 1 a dvě zkoušky z oddílu 2), lze podle § 81 odstavec 

7 školského zákona jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 

standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. 

Totéž lze použít i pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 

 
NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (maximálně 2) 

 
Forma zkoušek: jako u povinných zkoušek, není-li uvedeno jinak 

• Cizí jazyk (jiný než v povinné části) 

• Všechny ostatní předměty pro povinné zkoušky v části 2 

• Estetická výchova hudební (praktická + ústní zkouška – 15 minut příprava + 15 minut zkoušení) 

• Estetická výchova výtvarná (obhajoba předem vypracované maturitní práce + ústní zkouška – 15 minut příprava + 

15 minut zkoušení) 

Témata jednotlivých zkoušek naleznete na internetových stránkách. 

Upozornění: Uvedené sdělení vychází z právního stavu ke dni 3. 9. 2021 

 

 

 
V Kladně dne 3. 9. 2021 Mgr. Květoslava Havlůjová 

ředitelka školy 


