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Konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ve školním roce 2021/2022
tyto zkoušky profilové části maturitní zkoušky:
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
Pedagogika
Psychologie
Hygiena a pečovatelství

písemná práce, ústní zkouška
písemná práce, ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: druhý cizí jazyk ústní zkouška, sociální práce ústní zkouška
Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
Základy práva
Veřejná správa
Písemná komunikace a administrativa

písemná práce, ústní zkouška
písemná práce, ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: druhý cizí jazyk ústní zkouška, daně a účetnictví ústní zkouška
Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
Ekonomika
Daně a účetnictví
Praktická zkouška z odborných předmětů

písemná práce, ústní zkouška
písemná práce, ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: druhý cizí jazyk ústní zkouška, písemná a elektronická komunikace ústní
zkouška
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost – dálkové studium
Český jazyk a literatura
písemná práce, ústní zkouška
Cizí jazyk (pokud byl zvolen)
písemná práce, ústní zkouška
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Pedagogika
Psychologie
Hygiena a pečovatelství

ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška

Nepovinné zkoušky: druhý cizí jazyk ústní zkouška, sociální práce ústní zkouška
• Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího
slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně
času na volbu zadání. Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu. Způsob záznamu textu:
rukopisný.
• Písemná práce z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém
minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání.
Žák má možnost použít překladový slovník. Způsob záznamu textu: rukopisný.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Žáci mají možnost nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka, výsledkem
standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).
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
lze za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, 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 pro jazyky.
Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2022 nahradit
jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky
podle § 81 odst. 6 školského zákona, č. j. MSMT-6766/2021-1, dostupné z
MSMT_6766_2021_1_ZKOUSKY_PROFIL_2022_S VYZNACENYMI_ZMENAMI.pdf, MŠMT
ČR
• Praktická zkouška
Obor 75-41-M/01 Sociální činnost
Hygiena a pečovatelství: žák samostatně plní praktický úkol v časovém limitu 15 minut a
zpracovává písemný dokument formou eseje nejdéle 180 minut.
Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Písemná komunikace a administrativa: žák samostatně plní praktické administrativní úkoly, jejichž
výstupem jsou písemné dokumenty, nejdéle 180 minut.
Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
Praktická zkouška z odborných předmětů: žák samostatně plní praktické úkoly z odborných
předmětů, nejdéle 240 minut.
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Obor 75-41-M/01 Sociální činnost – dálkové studium
Hygiena a pečovatelství: žák samostatně plní praktický úkol v časovém limitu 15 minut a
zpracovává písemný dokument formou eseje nejdéle 180 minut.
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti
svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální
úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití
kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis
řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Ing. Bc. Petra Kalousková v. r.
ředitelka školy

Brno 31. 8. 2021
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