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MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023 – šk. r. 2022/2023 
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek  

 
Maturitní zkouška se skládá z části společné a části profilové. Žák získá střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.   
 
Společná část maturitní zkoušky 
 
Společná část maturitní zkoušky 2023 se koná formou didaktických testů (dále jen 
DT), které organizuje Cermat. 
 
POVINNÉ ZKOUŠKY (DT): 
 

1. Český jazyk a literatura – všichni žáci povinně 
2. Cizí jazyk nebo Matematika – žáci si povinně volí jednu z možností 

 
NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (DT): 
 

1. Cizí jazyky vyučované na škole – AJ, RJ, NJ  
2. Matematika  
3. Matematika rozšiřující  

 
 
Profilová část maturitní zkoušky 
 
POVINNÉ ZKOUŠKY: 
 
Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – ŠVP Sportovní management 

1. Český jazyk a literatura – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %) 
2. Cizí jazyk – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %)  

Poznámka: pokud si žák ve společné části MZ zvolil povinně Matematiku, tuto 
část profilové zkoušky nekoná 

3. Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška  
4. Sportovní management – ústní zkouška  
5. Maturitní práce s obhajobou 

 
Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – ŠVP Zahraniční obchod a logistika  

1. Český jazyk a literatura – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %) 
2. Cizí jazyk – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %)  

Poznámka: pokud si žák ve společné části MZ zvolil povinně Matematiku, tuto 
část profilové zkoušky nekoná 

3. Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška  
4. Zahraniční obchod a logistika – ústní zkouška  
5. Maturitní práce s obhajobou 
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Obor 18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP Počítačová grafika a design    
1. Český jazyk a literatura – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %) 
2. Cizí jazyk – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %)  

Poznámka: pokud si žák ve společné části MZ zvolil povinně Matematiku, tuto 
část profilové zkoušky nekoná 

3. Informační a komunikační technologie – ústní zkouška  
4. Počítačová grafika a design – ústní zkouška  
5. Maturitní práce s obhajobou 

 
Obor 18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP Bezpečnost v ICT    

1. Český jazyk a literatura – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %) 
2. Cizí jazyk – písemná práce (40 %) a ústní zkouška (60 %) 

Poznámka: pokud si žák ve společné části MZ zvolil povinně Matematiku, tuto 
část profilové zkoušky nekoná 

3. Informační a komunikační technologie – ústní zkouška  
4. Bezpečnost v ICT – ústní zkouška  
5. Maturitní práce s obhajobou 

 
 
 
NEPOVINNÉ ZKOUŠKY: 
V rámci profilové části MZ může žák konat nejvýše 2 nepovinné ústní zkoušky.   
 
Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání   

1. Anglický jazyk   
2. Německý jazyk   
3. Ruský jazyk   
4. Společenské vědy   
5. Matematika   

 
Obor 18-20-M/01 Informační technologie   

1. Anglický jazyk   
2. Společenské vědy   
3. Fyzika a elektrotechnika   
4. Matematika   

 
 
 
 
 
 
 
 
V Rybitví 30. 9. 2022     Ing. Monika Kohoutková, v. r. 
                  Ředitel školy 


