
Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace 
 
Stanovení způsobu ukončení vzdělávání oboru vzdělání 68-43-M/01 
Veřejnosprávní činnost pro školní rok 2022/2023 
 

V souladu se zněním Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 177/2009Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou je vzdělávání oboru 
vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání 
středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá 
ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže vykoná úspěšně 
obě části maturitní zkoušky.  
 

Společná část maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 se skládá ze dvou povinných zkoušek:  
1. povinná zkouška z Českého jazyka a literatury (didaktický test) 

2. povinná zkouška s možností volby z předmětů:  
- Cizí jazyk (didaktický test),  
- Matematika (didaktický test)  
 
Profilová část maturitní zkoušky:  
 
Český jazyk a literatura – formou písemné práce, váha 40 % z celkového hodnocení 
Český jazyk a literatura – formou ústní zkoušky před maturitní komisí, váha 60 % z celkového 
hodnocení 

Cizí jazyk – formou písemné práce, pokud si žák nevybral matematiku jako zkoušku společné části 
maturitní zkoušky, váha 40 % z celkového hodnocení 
Cizí jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní komisí, pokud si žák nevybral matematiku jako 
zkoušku společné části maturitní zkoušky, váha 60 % z celkového hodnocení 1) 
  
Praktická zkouška z odborných předmětů, (forma - praktická zkouška) 2)  

 

Právo a veřejná správa (forma - ústní)  
 

Povinně volitelná zkouška z 3):  

- Základy společenských věd (forma - ústní), 

- Matematika (forma - písemná a ústní), 

- Informační a komunikační technologie (forma - ústní), 

- Ekonomika, účetnictví (forma – písemná a ústní). 

 
4. Nepovinná profilová zkouška (max. 2 zkoušky) 4)  

 

Poznámky: 1) Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk. 2) Povinná profilová zkouška z 

odborných předmětů (praktická) se skládá z předmětů právo, veřejná správa a písemná a elektronická komunikace. 3) 

Žák nemůže konat třetí povinnou profilovou zkoušku s volbou z předmětu, z něhož konal zkoušku ve společné části 

maturitní zkoušky. 4) Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. 

Volitelnost předmětu žákem, je omezena nabídkou předmětů v bodě 3 - Povinná profilová zkouška s volbou z 

následujících předmětů.  

 

V Brně, 7. 9. 2022 


