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Přehled maturitních předmětů v profilové části ve školním roce 2021/2022 
 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní 
škola a střední škola o. p. s., M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice, v souladu s § 79 odst. 1 až 7, zákona 
561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský 
zákon) rozhodla pro školní rok 2021/2022 vypsat v profilové části k výběru pro maturitní zkoušku 
tyto předměty: 
 
Předměty k první zkoušce – předměty ze zaměření: 

Přírodovědné zaměření Humanitní zaměření 

Biologie v zaměření  Pedagogika  
Fyzika v zaměření  Psychologie a Sociální práce  
Chemie v zaměření  Výtvarné vzdělávání  (Dějiny umění) 
Matematiky v zaměření  Výtvarné vzdělávání (Výtvarné umění) 
 Logika a Religionistika a Základy společenských věd 

 

Předměty k druhé zkoušce: 

Anglický jazyk Biologie v zaměření  
Německý jazyk Fyzika v zaměření  
Matematiky Chemie v zaměření  
Fyzika Matematiky v zaměření  
Biologie Pedagogika  
Chemie Psychologie a Sociální práce  
Dějepis Výtvarné vzdělávání  (Dějiny umění) 
Zeměpis a Základy společenských věd Výtvarné vzdělávání (Výtvarné umění) 

 
Předmětem třetí zkoušky je: odborná maturitní práce 
 
Profilová zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek, které se konají dle § 79 školského zákona 

formou:  

• Vypracováním maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí; 
• ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; 
• písemnou zkouškou; 
• písemnou prací; 
• praktickou zkouškou, nebo 
• kombinací dvou nebo více forma podle písmen a) až e) 

 
Do profilové části maturitní zkoušky je nově od 1. 10. 2020 dle novely školského zákona zařazena povinně 

zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka 

konaná formou písemné a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. 

 
V profilové části maturitní zkoušky lze zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané 
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové 
znalosti žáka na úrovni B2 nebo vyšší z anglického jazyka a B1 nebo úrovni vyšší z německého. Pokud si žák 
tento jazyk zvolil i v části společné, koná zkoušku pouze formou DT. K žádosti o uznání zkoušky se přikládá 
úředně ověřená kopie certifikátu. 
 
Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy. 
Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitelky pro střední školu. 


