
 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) 
a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou 
těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon 
č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský 
zákon a vyhláška). 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří 2 povinné zkoušky: 
1. zkouška:  Český jazyk a literatura 

Forma: didaktický test, písemná zkouška, ústní zkouška před maturitní komisí  

2. zkouška: žák si volí ze dvou předmětů  

Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) 

Forma: didaktický test, písemná zkouška, ústní zkouška před maturitní komisí  

nebo  

Matematika 

Forma: didaktický test 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických 

testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky  

a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018/2019.  

Časový rozvrh konání ústních zkoušek společné i profilové části je stanoven v harmonogramu 

příslušného školního roku. 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Ředitelka školy vyhlašuje předměty profilové části maturitní zkoušky pro denní formu 

studia v oborech: Grafický design, Fotografická tvorba, Filmová tvorba, Management 

a produkce; a pro dálkovou formu studia v oboru: Management a produkce.   

Grafický design – profilovou část maturitní zkoušky tvoří 3 povinné zkoušky:  

1. zkouška:  Dějiny výtvarné kultury – ústní zkouška, 25 otázek 
2. zkouška:   žák si volí ze dvou předmětů 

Technologie a techniky – ústní zkouška, 25 otázek 
 nebo   
Dějiny a teorie reklamy – ústní zkouška, 25 otázek 

3. zkouška:  Navrhování – praktická zkouška  
Forma: praktická zkouška a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (dle ŠZ §79 
odst. 4 písm. e) a dále vyhlášky. č. 177/2009, § 18)  

http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html
http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html


Fotografická tvorba – profilovou část maturitní zkoušky tvoří 3 předměty: 

1. zkouška:  Dějiny výtvarné kultury – ústní zkouška, 25 otázek 
2. zkouška:   žák si volí ze dvou předmětů 

Technologie, materiály a technika – ústní zkouška, 25 otázek 
 nebo   
Dějiny a teorie reklamy – ústní zkouška, 25 otázek 

3. zkouška:  Praktická fototvorba – praktická zkouška 
Forma: praktická zkouška a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (dle ŠZ §79 
odst. 4 písm. e) a dále vyhlášky. č. 177/2009, § 18) 
 

Filmová tvorba – profilovou část maturitní zkoušky tvoří 3 předměty: 

1. zkouška:  Dějiny výtvarné kultury – ústní zkouška, 25 otázek 
2. zkouška:   žák si volí ze dvou předmětů 

Filmová technika a technologie – ústní zkouška, 20 otázek 
nebo   
Dějiny a teorie reklamy – ústní zkouška, 25 otázek 

3. zkouška:  Praktická videotvorba a film – praktická zkouška  
Forma: praktická zkouška a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (dle ŠZ §79 
odst. 4 písm. e) a dále vyhlášky. č. 177/2009, § 18)  

 

Management a produkce – profilovou část maturitní zkoušky tvoří 3 předměty: 

1. zkouška:  žák si volí ze tří předmětů 

Dějiny výtvarné kultury – ústní zkouška, 25 otázek 
nebo 
Dějiny a teorie reklamy – ústní zkouška, 25 otázek 
nebo 
Masmédia – ústní zkouška, 25 otázek 

2. zkouška:   žák si volí ze tří předmětů 
Ekonomika – ústní zkouška, 25 otázek 
nebo   
Účetnictví – ústní zkouška, 25 otázek 
nebo 
Marketing a management 

3. zkouška:  Praktická zkouška z ekonomických předmětů – praktická zkouška 
Forma: praktická zkouška a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (dle ŠZ §79 
odst. 4 písm. e) a dále vyhlášky. č. 177/2009, § 15)  
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