
 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
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Profilová část maturitní zkoušky 

 
Legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezující pravidla pro určení nabídky 

profilové části maturitní zkoušky: 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 

242/2008 Sb.; v platném znění 

 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (dále jen maturitní 

vyhláška); v platném znění 

 Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. 

 

Stanovení počtu zkoušek profilové části maturitní zkoušky: 

 § 79 odst. 1 školského zákona stanoví počet povinných zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky (dále jen profilová část) na dvě nebo tři a zároveň určuje, že 
konkrétní počet povinných zkoušek stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací 
program, který je nutné respektovat. 
  

 Dále zákon č. 242/2008 Sb. v čl. II bodu 5 (přechodná ustanovení) vymezuje situaci, kdy 
v prvních letech po zavedení nového modelu maturitní zkoušky budou maturovat žáci, 
kteří se ještě vzdělávali podle původních učebních dokumentů, nikoli podle RVP a 
školních vzdělávacích programů. V tomto případě je podle uvedeného ustanovení v 
kompetenci ředitele školy rozhodnout, zda stanoví dvě, nebo tři povinné zkoušky 
profilové části. 

 
Jak ředitel školy stanovil nabídku a formy zkoušek, resp. zkušebních předmětů profilové 

části: 

 S ohledem na ustanovení právních předpisů je pro základní nabídku povinných zkoušek 
profilové části určující § 14 maturitní vyhlášky. Podle něj lze konat povinnou zkoušku 
pouze z předmětů, jejichž celková doba podle učebního plánu školního 
vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin.  

 Při stanovení tohoto počtu hodin MŠMT vycházelo z předpokladu, že průměrný 
počet vyučovacích týdnů ve školním roce je 36. Z toho plyne, že uvedené 
pravidlo vyžaduje, aby na základě školního vzdělávacího programu měl příslušný 
zkušební předmět časovou dotaci nejméně 4 vyučovací hodiny (4 x 36 = 144). 
Přitom nezáleží na tom, zda je předmět vyučován např. 1 hodinu týdně po 4 roky 
vzdělávání, 2 hodiny týdně ve 2 letech nebo 4 hodiny v rámci jednoho roku.  

 Podmínka 144 vyučovacích hodin má vyjadřovat nároky a rozsah konkrétního 
vzdělávacího obsahu v rámci školního vzdělávacího programu (příp. v učebních 
dokumentech), je konkretizována učebním plánem a rozvrhem hodin. Nevztahuje 
se k fakticky odučenému počtu hodin, neboť ten může být ovlivněn 



skutečnostmi, které nelze předvídat (dlouhodobá nepřítomnost učitele, provozní 
podmínky ve škole atd.). 

 Ředitel školy může také stanovit některou zkoušku profilové části jako 
soubor dvou či více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího 
programu (příp. učebních dokumentů); v takovém případě se hodinové dotace 
těchto předmětů sčítají, aby byla splněna podmínka 144 vyučovacích hodin.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Určení povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 

A) Přírodovědné lyceum 
 

           Profilová část maturitní zkoušky: 
 

1. zkouška – pprraakkttiicckkáá  zzkkoouušškkaa  zz  ooddbboorrnnýýcchh  ppřřeeddmměěttůů  - obhajoba maturitní 
práce z odborných předmětů  

2.   zkouška – žák volí z těchto předmětů: 
      tteecchhnnoollooggiicckkéé  pprroocceessyy  - ústní zkouška před zkušební komisí 
      eennvviirroonnmmeennttáállnníí  nnaauukkaa  - ústní zkouška před zkušební komisí 

                  cchheemmiiee – ústní zkouška před zkušební komisí          
                  bbiioollooggiiee – ústní zkouška před zkušební komisí     

3.   nepovinná zkouška – žák volí z těchto předmětů:  
            ffyyzziikkaa – ústní zkouška před zkušební komisí  

                  cchheemmiiee – ústní zkouška před zkušební komisí          
                  bbiioollooggiiee – ústní zkouška před zkušební komisí     
                  mmaatteemmaattiikkaa – ústní zkouška před zkušební komisí   
                  cciizzíí  jjaazzyykk – ústní zkouška před zkušební komisí    

       tteecchhnnoollooggiicckkéé  pprroocceessyy - ústní zkouška před zkušební komisí 
       eennvviirroonnmmeennttáállnníí  nnaauukkaa - ústní zkouška před zkušební komisí 

 
          Žák volí předmět, který není součástí státní části maturitní zkoušky. 
          Předměty zvolené u 2. a 3. zkoušky musí být rozdílné.    
           

 

A) Agropodnikání   
 

Profilová část maturitní zkoušky: 
 
1. zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů 
2. zkouška – žák volí z těchto předmětů:  
      ppěěssttoovváánníí  rroossttlliinn  – ústní zkouška před zkušební komisí 
      cchhoovv  zzvvíířřaatt  – ústní zkouška před zkušební komisí 

tteeoorreettiicckkáá  zzkkoouušškkaa  zz  ooddbboorrnnýýcchh  ppřřeeddmměěttůů (ekonomika a podnikání +     
účetnictví) -  ústní zkouška před zkušební komisí (jen zaměření ekonomika 
podniku) 

mmeecchhaanniizzaaccee - ústní zkouška před zkušební komisí (jen zaměření provoz) 
3. nepovinná zkouška – žák volí z těchto předmětů: 
      ppěěssttoovváánníí  rroossttlliinn  – ústní zkouška před zkušební komisí 
      cchhoovv  zzvvíířřaatt  – ústní zkouška před zkušební komisí 

mmeecchhaanniizzaaccee - ústní zkouška před zkušební komisí 

                                    bbiioollooggiiee  aa  eekkoollooggiiee  – ústní zkouška před zkušební komisí                    
                  mmaatteemmaattiikkaa  – ústní zkouška před zkušební komisí   

teoretická zkouška z odborných předmětů (ekonomika a podnikání +     
účetnictví) -  ústní zkouška před zkušební komisí  

                  cciizzíí  jjaazzyykk  – ústní zkouška před zkušební komisí    
                  cchheemmiiee  – ústní zkouška před zkušební komisí                  
            Žák volí předmět, který není součástí státní části maturitní zkoušky.   
            Předměty zvolené u 2. a 3. zkoušky musí být rozdílné.  

 



B) Chemik operátor 
 

      Profilová část maturitní zkoušky: 
 
      1.   zkouška – odborný výcvik - praktická zkouška před zkušební komisí    
      2.   zkouška  - žák volí z těchto předmětů:  
            cchheemmiiee  aa  ooddbboorrnnáá  cchheemmiiee – ústní zkouška před zkušební komisí,    
            ooddbboorrnnáá  tteecchhnnoollooggiiee – ústní zkouška před zkušební komisí, 
            tteeoorreettiicckkáá  zzkkoouušškkaa  zz    ooddbboorrnnýýcchh  ppřřeeddmměěttůů  (chemické procesy, analytická          
            chemie) - ústní zkouška před zkušební komisí      
      3.   nepovinná zkouška  - žák volí z těchto předmětů: 
            cchheemmiiee  aa  ooddbboorrnnáá  cchheemmiiee – ústní zkouška před zkušební komisí,    
            odborná technologie – ústní zkouška před zkušební komisí, 
            tteeoorreettiicckkáá  zzkkoouušškkaa  zz    ooddbboorrnnýýcchh  ppřřeeddmměěttůů  (chemické procesy, analytická          
            chemie) - ústní zkouška před zkušební komisí      
            cciizzíí  jjaazzyykk  – ústní zkouška před zkušební komisí    
            mmaatteemmaattiikkaa – ústní zkouška před zkušební komisí   
                        
     Žák volí předmět, který není součástí státní části maturitní zkoušky.  
     Předměty zvolené u 2. a 3. zkoušky musí být rozdílné.   
      

 

C) Podnikání 
 

Profilová část maturitní zkoušky: 
 
1.   zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů 
2.   zkouška – žák volí z těchto předmětů:  
      eekkoonnoommiikkaa    ppooddnniikkáánníí – ústní zkouška před zkušební komisí 
      úúččeettnniiccttvvíí - ústní zkouška před zkušební komisí 
3.   nepovinná zkouška – žák volí z těchto předmětů:  

                  eekkoonnoommiikkaa  ppooddnniikkáánníí - ústní zkouška před zkušební komisí 
                  úúččeettnniiccttvvíí - ústní zkouška před zkušební komisí 
                  mmaatteemmaattiikkaa – ústní zkouška před zkušební komisí   
                  cciizzíí  jjaazzyykk – ústní zkouška před zkušební komisí 
 
            Žák volí předmět, který není součástí státní části maturitní zkoušky.  
            Předměty zvolené u 2. a 3. zkoušky musí být rozdílné.  

 

 
 
 
 
 
 

V  Opavě 1. 9. 2021   Ing. Arnošt Klein, ředitel školy 


