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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Rozhodnutí ředitelky školy o stanovení povinných a volitelných předmětů profilové MZ 
pro školní rok 2022/2023 

 
 

Obor vzdělání                            82-41-M/11 Design interiéru 

Název Forma 

Český jazyk a literatura 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Anglický jazyk – volitelný* 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Dějiny umění  Ústní zkouška 

Teorie interiéru Ústní zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů 
(Navrhování designu interiéru + 
Počítačová grafika + Odborný výcvik) 

Praktická zkouška s obhajobou před 
maturitní komisí 

 
 
 
 

Obor vzdělání                            69-41-L/01 Kosmetické služby 

Název Forma 

Český jazyk a literatura 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Anglický jazyk – volitelný* 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Zdravověda  Ústní zkouška 

Kosmetika Ústní zkouška 

Praktická zkouška  Praktická zkouška 
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 Obor vzdělání                           64-41-L/51 PPooddnniikkáánníí    
                                                                                                          nnáássttaavvbboovvéé  ssttuuddiiuumm  ((ddeennnníí  ii  ddáállkkoovváá  ffoorrmmaa))                                                          

 
Název Forma 

Český jazyk a literatura 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Anglický jazyk – volitelný* 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Zkouška z odborných předmětů 
(Účetnictví, Právo) 

Ústní zkouška 

Zkouška z odborných ekonomických 
předmětů (Ekonomika, Management a 
marketing) 

Ústní zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů Písemná praktická zkouška 

 
 
Obor vzdělání                           82-51-L/51 UUmměělleecckkéé  řřeemmeessllnnéé  pprrááccee    
                                                                                                                nnáássttaavvbboovvéé  ssttuuddiiuumm  ((ddeennnníí  ffoorrmmaa))      
 
Název Forma 

Český jazyk a literatura 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Anglický jazyk – volitelný* 
Písemná práce + ústní zkouška před 
maturitní komisí 

Dějiny umění Ústní zkouška 

Zkouška z odborných předmětů 
(Ekonomika, Techniky) 

Ústní zkouška 

Praktická zkouška z odborných předmětů 
(Monumentální malba) 

Praktická zkouška s obhajobou před 
maturitní komisí 

 
*žák, který zvolil ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka i profilovou 
zkoušku 

 
 
 

Schválila: 13. září 2022                                     Ing. Radmila Sosnová v.r. 
                                                                                ředitelka školy 


