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1 Výchozí ustanovení 

Směrnice vychází: 

a) ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

b) z vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění  

pozdějších předpisů. 

2 Podmínky konání zkoušek společné části 

maturitní zkoušky 

Společné části maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období 

a podzimním zkušebním období v souladu s maturitním kalendářem, který 

určuje Ministerstvo, školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Vše je 

zveřejněno na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(dále jen CERMAT) pověřeného organizací a realizací společné části 

maturitních zkoušek v souladu s výše uvedenými právními předpisy. 

Při přihlašování žáků k maturitní zkoušce, přihlašování žáků do systému 

CERTIS, vlastní realizace společné části maturitní zkoušky i předávání 

výsledků žákům, škola postupuje v souladu s platnými právními předpisy, ve 

kterých je celý průběh podrobně rozepsán. 

Veškeré aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových 

stránkách www.novamaturita.cz. 

3 Podmínky konání zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním 

období v období od 16. května do 10. června, konkrétní termíny pro daný 

školní rok vydává ředitel školy a jsou zveřejněny v dokumentu Organizace 

školního roku a na webových stránkách školy nejdéle dva měsíce před jejich 

konáním. 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 

(opravné a náhradní termíny pro daný školní rok) se konají v období od 1. září 

do 20. září. Konkrétní termíny pro daný školní rok vydává ředitel školy a jsou 

zveřejněny v dokumentu Organizace školního roku a  na webových stránkách 

nejdéle dva měsíce před jejich konáním. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek: 
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1 První zkouška – povinný předmět 

Žáci mají v každém z maturitních oborů určený jeden (obory Aplikovaná 

chemie,  Chemik operátor) nebo dva povinné odborné předměty (obory 

Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby a Vlasová 

kosmetika). 

2 Druhá zkouška – volitelný předmět 

Žáci si vybírají z předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných, případně 

jejich kombinací, které byly v průběhu studia vyučovány minimálně 

144 hodinami.   

3 Třetí zkouška – praktická maturitní zkouška nebo maturitní 

práce s obhajobou 

Praktická maturitní zkouška (maturitní práce s obhajobou), se 

skládá z několika částí, které jsou uvedeny v dokumentu Informace 

a pravidla pro praktickou část maturitní zkoušky a maturitní práci 

s obhajobou. 

4 Čtvrtá zkouška – nepovinná profilová maturitní zkouška 

Žáci si vybírají z předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných, případně 

jejich kombinací, které byly v průběhu studia vyučovány minimálně 

144 hodinami.   
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4 Informace pro profilovou část maturitní 

zkoušky 

1 Maturitní předměty pro jednotlivé obory a ŠVP 

Obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

ŠVP Společná 

část MZ 

Profilová MZ 

1. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

2. předmět (výběr) nebo 

(profilová nepovinná 

zkouška) 

Profilová MZ 

3. předmět 

PMZ (24 úloh) 

MPO 

CHFV CJL 

ANJ 

MAT 

CHT BIO + MIK 

TEP 

ACH 

FAL+ CHL 

FCH 

CHE (chemie vše) 

OCH 

(OCH+SOCH+BOCH) 

FYZ 

ACH (5) 

TEP (6) 

FCH (5) 

CHE (5) 

CHE léčiv (3) 

FS CJL 

ANJ 

MAT 

CHT TEP 

ACH 

FCH 

CHE (chemie vše)* 

OCH 

(OCH+SOCH+BOCH)* 

FAG + CHL + BIO 

FYZ 

ACH (5) 

TEP (6) 

FCH (5) 

CHE (5) 

CHE léčiv (3) 

ACH CJL 

ANJ 

MAT 

ACH TEP 

FCH 

CHT 

CHE (chemie vše)* 

OCH 

(OCH+SOCH+BOCH)* 

BIO+MIK 

FYZ 

ACH (11) 

TEP (3) 

FCH (6) 

CHE (4) 
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ŠVP Společná 

část MZ 

Profilová MZ 

1. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

2. předmět (výběr) nebo 

(profilová nepovinná 

zkouška) 

Profilová MZ 

3. předmět 

PMZ (24 úloh) 

MPO 

ACBM CJL 

ANJ 

MAT 

ACH + ACBM FCH 

TEP + CHT 

CHE (chemie vše)* 

OCH 

(OCH+SOCH+BOCH)* 

MIK + MGC+TOX 

BIO 

FYZ 

ACH + ACBM (9) 

MIK (4) 

TEP (3) 

FCH (3) 

CHE (3) 

BIO (2) 

FTE CJL 

ANJ 

MAT 

AFOCH* 

 

KPV 

 

 

ACH + FOV (12+4) 

FCH (4) 

CHE (4) 

Obor 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 

ŠVP Společná 

část MZ 

Profilová MZ 

1. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

2. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

3. předmět 

(povinná) 

VLK CJL 

ANJ 

MAT 

KOS VLK - DER PMZ 

MPO 

Obor 39-08-M/01 Požární ochrana 

ŠVP Společná 

část MZ 

Profilová MZ 

1. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

2. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

3. předmět 

(povinná) 

CHPO CJL 

ANJ 

MAT 

POP CHSPO PMZ 

MPO 
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Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

ŠVP Společná část 

MZ 

Profilová MZ 

1. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

2. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

3. předmět 

(povinná) 

FV CJL 

ANJ/NEJ/R

UJ 

MAT 

PRV KrFv PMZ 

MPO 

OOM CJL 

ANJ/NEJ/R

UJ 

MAT 

PRV KrBp PMZ 

MPO 

Obor 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 

ŠVP Společná část 

MZ 

Profilová MZ 

1. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

2. předmět 

(povinná) 

Profilová MZ 

3. předmět 

(povinná) 

BS CJL 

ANJ 

MAT 

PRV KrBp PMZ 

MPO 

5 Seznam použitých zkratek předmětů 

CJL – český jazyk a literatura CHT –  chemická technologie 

MAT – matematika MGC – molekulární genetika a cytologie 

ANJ – anglický jazyk MIK – mikrobiologie 

NEJ – německý jazyk TEP – technická příprava 

RUJ – ruský jazyk TOX – toxikologie 

ACH – analytická chemie MPO –  maturitní práce s obhajobou 

AFOCH - analytická a forenzní 

chemie 

PMZ – praktická maturitní zkouška 

BOCH –bioorganická chemie KOS - kosmetika 

FAG - farmakognózie VLK – DER – vlasová kosmetika - 

dermatologie 

FCH – fyzikální chemie PRV –  právní výuka 

OCH – organická chemie POP – požární prevence 
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SOCH– speciální organická chemie CHSPO – chemická služba v požární 

ochraně 

CHE –  chemie KrBp – kriminalistika a bezpečnostní 

příprava 

CHL – chemie léčiv KrFv – kriminalistika a forenzní vědy 

BIO – biologie FOV – forenzní vědy 

FAL – farmakologie KPV - kriminalistika a právní výuka 

FYZ – fyzika  

6 Seznam použitých zkratek školních 

vzdělávacích programů (ŠVP) 

CHFV Chemicko-farmaceutická výroba 

FS Farmaceutické substance 

ACH Analytická chemie 

ACBM Analýza chemických a biologických 

materiálů 

FTE Forenzní technika a expertíza 

VLK Vlasová kosmetika 

FV Forenzní vědy 

OOM Ochrana osob a majetku 

BS Bezpečnostní služby 

CHPO Chemik požární ochrany 

 


