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SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023  

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk nebo 

c) matematika. 
 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 

 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. Nepovinnými předměty společné části 

maturitní zkoušky mohou být fyzika nebo programové vybavení, přičemž není možno souběžně 

maturovat z jednoho předmětu povinně a nepovinně. 

 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední 

ročník středního vzdělávání. 

 

Pozvánku ke společné části maturitní zkoušky obdrží přihlášený žák prostřednictvím emailu podle 

časového harmonogramu, který stanový CERMAT. 
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023  

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky: 

a) z českého jazyka a literatury, 

b) a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto 

cizího jazyka, 

c) a z dalších 3 povinných zkoušek. 
 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Požadovaná úroveň cizího jazyka 

je nejméně na jazykové úrovni B1 podle SERRJ. 

 

Pozvánku k profilové části MZ obdrží žáci od ředitelky školy.  

 
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou: 

• ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, 

• písemné zkoušky, 

• praktické zkoušky. 

Obor vzdělání: Obchodní akademie 

Forma vzdělání: denní, kombinovaná, distanční 

http://www.soazatec.cz/
mailto:sekretariat@soazatec.cz
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Profilová část – povinné zkoušky 

1. český jazyk a literatura/cizí jazyk – písemná zkouška 

2. český jazyk a literatura/cizí jazyk – ústní zkouška 

3. ekonomika – ústní zkouška 

4. účetnictví – praktická zkouška 

5. účetnictví nebo právo – ústní zkouška 

Profilová část – nepovinné zkoušky 

 

• Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné 

zkoušky se uvedou v přihlášce. 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, 

že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části 

maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované 

zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem jazyky (dle § 81, odst. 6 zákona č. 

561/2004 Sb.) (totéž platí pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky). 

  Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky. 

 

Nepovinné zkoušky z nabídky ředitele školy: 

- Účetnictví nebo právo 

- Hospodářský zeměpis 

 

Další podmínky konání maturitní zkoušky 

Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl 

ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Pokud se žák ke zkoušce 

nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 

zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném ředitelkou školy. 

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal 

neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák 

vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. 

Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. 

 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní 

zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být 

žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 

 
 

 

 

 

 
 

V Žatci 1. 9. 2022       Ing. Romana Šrámková 

         Ředitelka školy 
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