
Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem 

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel 

školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové 

zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V 

takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, 

že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového 

certifikátu. Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 

nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka. 

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, 

didaktický test ve společné části však žák koná vždy. 

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o 

nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v 

rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023. 

 

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2023 

nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části 

maturitní zkoušky 

Anglický jazyk  

C1 Státní jazyková zkouška všeobecná  

C2 Státní jazyková zkouška speciální 

C1 Cambridge C1 Advanced také známý jako Cambridge English: Advanced (CAE) 

C2 Cambridge C2 Proficiency také známý jako Cambridge English: Proficiency (CPE) 

C1 LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Expert C1 

LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Expert C1 (pro prokázání všech 

jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) 

C2 LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Mastery C2 

LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Mastery C2 (pro prokázání všech 

jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) 

Německý jazyk  

B2 Státní jazyková zkouška základní  

C1 Státní jazyková zkouška všeobecná 

C1 ÖSD Zertifikat C1 

C1 Goethe-Zertifikat C1 

B2, C1 DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK (Německý jazykový diplom II. 

stupně) 

Ruský jazyk  

B2 Státní jazyková zkouška základní  

C1 Státní jazyková zkouška všeobecná 

 


