
 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023 

Na základě § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, stanovuje tímto předpisem ředitelka 

Pražského humanitního gymnázia, š.p.o., Praha 4, Svatoslavova 333/4, nabídku povinných a nepovinných 

zkoušek profilové části maturitní zkoušky (dále jen PČMZ) pro školní rok 2022/2023, včetně formy, témat a 

termínů konání těchto zkoušek. 

Profilová část maturitní zkoušky (PČMZ) se skládá: 

a) ze zkoušky z českého jazyka a literatury (konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky) 

b) ze zkoušky z cizího jazyka (konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky), pokud si žák z povinných 

zkoušek společné části maturitní zkoušky SČMZ zvolil cizí jazyk, 

c) z dalších 2 povinných zkoušek, které si žáci volí z nabídky uvedené níže 

Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Tyto zkoušky si žáci volí z nabídky uvedené níže. 

Zkoušky PČMZ se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, formou kombinovanou 

(písemný test a ústní zkouška), případně formou maturitní práce s obhajobou. 

Ústní zkoušky PČMZ jsou veřejné s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka.  

Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které 

jsou její součástí. 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. 

Žák se přihlašuje k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní 

zkoušce ředitelce školy na předepsaném formuláři. Formulář přihlášky obdrží každý žák od ředitelky školy. 

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2023 

Zkušební předměty oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 

Anglický jazyk 

Biologie 

Dějepis 

Dějiny výtvarného umění 

Francouzský jazyk 

Fyzika 

Chemie 

Matematika 

Německý jazyk 

Španělský jazyk 

Základy společenských věd 

Zeměpis 

 



 
 

 

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2023 

Zkušební předměty oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81 

Anglický jazyk 

Biologie 

Dějepis 

Dějiny výtvarného umění 

Francouzský jazyk 

Fyzika 

Chemie 

Matematika 

Německý jazyk 

Španělský jazyk 

Základy společenských věd 

Zeměpis 

 

Témata ÚZ PČMZ jsou zveřejněna na www.phgymnazium.cz.  

 

 

http://www.phgymnazium.cz/

