
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 

Pravidla platná pro výběr předmětů k maturitní zkoušce (MZ) 2023 

- odevzdání přihlášky nejpozději k 1. 12. 2022 

 

Společná (státní) část MZ 

1. předmět: český jazyk a literatura (didaktický test) 

2. předmět: cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test) 

Nabídka nepovinných předmětů k společné časti MZ: formou didaktického testu - cizí jazyk, 

matematika, matematika rozšiřující (možnost volby maximálně 2 nepovinných předmětů) 

 

Profilová (školní) část MZ 

1. předmět: český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška) 

2. předmět: cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška) pokud si tento cizí jazyk vybral ve 

společné části a psal z něj DT 

+ každý žák si volí další dva předměty 

3. a 4. předmět: formou ústní zkoušky - výběr z těchto předmětů: M, F, ZSV, D, Z, B, CH, IVT, 

TSP anebo formou písemné práce a ústní zkoušky – výběr z těchto předmětů: AJ, NJ, RJ 

(pokud si chce zvolit 2. cizí jazyk) 

Nabídka nepovinných předmětů k profilové části MZ: formou ústní zkoušky – výběr z těchto 

předmětů: M, F, ZSV, D, Z, B, Ch, IVT, TSP anebo formou písemné práce a ústní zkoušky – 

výběr z těchto předmětů: AJ, NJ, RJ (možnost volby maximálně 2 nepovinných předmětů)  

Písemné práce se budou psát rukou (tužka – papír). 

 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem 

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. 

V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky 

týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě 

může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu 

povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který 

dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem 

daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, 

v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může 

ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka. 



Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, 

didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o 

nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v rámci 

podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023. 

• Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího 

jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023  [PDF, 357 kB] 

 

V Pardubicích 30. 9. 2022 

 

PaedDr. Radim Novák 

ředitel školy 

 

 

https://www.sgpce.cz/upload/fm/Zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-ciziho-jazyka.docx
https://www.sgpce.cz/upload/fm/Zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-ciziho-jazyka.docx
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/Certifikaty_PZ_cizi_jazyk_2023.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/Certifikaty_PZ_cizi_jazyk_2023.pdf

