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Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu ve Strakonicích  

ve školním roce 2019/2020 
 

 

V souladu s ustanovením §79 zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR 

č. 177/2009 Sb. zveřejňuje ředitel Gymnázia, Strakonice, Máchova 174 nabídku 

povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušky a termíny profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2019/2020 
 

79-41-K/81 Gymnázium  

79-41-K/41 Gymnázium  

___________________________________________________________________________ 

 
1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění  

2. Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou 

ve středních školách  

3. Rámcový vzdělávací plán pro gymnázia  

4. Školní vzdělávací plán Gymnázia, Strakonice, Máchova 174  

  

 

Společná část maturitní zkoušky  
 

Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý 

žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk nebo 

matematiku.  

 

1. Český jazyk a literatura, zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní 

zkoušky  

2. Cizí jazyk, zkouška se skládá z didaktického testu s poslechovou částí, písemné práce 

a ústní zkoušky  

nebo  

Matematika, zkouška se koná formou didaktického testu.  

 

Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat nepovinnou zkoušku maximálně 

ze dvou předmětů. Žáci mají na výběr následující předměty:  

 
1. anglický jazyk  

2. francouzský jazyk  

3. německý jazyk  

4. španělský jazyk 

5. ruský jazyk  

6. matematika  



Profilová část maturitní zkoušky  
 

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá 

ze dvou povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných.  

 

1. Nabídka předmětů pro povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky  
 

Předmět   forma zkoušky počet témat 
Anglický jazyk    ústní   25 

Německý jazyk   ústní    25 

Španělský jazyk   ústní   25 

Ruský jazyk    ústní   25 

Francouzský jazyk   ústní   25 

Základy společenských věd   ústní    30 

Dějepis     ústní    30 

Zeměpis     ústní    30 

Matematika    ústní    30 

Fyzika     ústní    30 

Chemie     ústní    30 

Biologie     ústní    30 

Informatika a výpočetní technika ústní    30 

Hudební výchova    ústní    25 

Výtvarná výchova    ústní    25 

 

Povinné zkoušky v profilové části žák koná ústní formou. Zadání si žák losuje z nabídky 

25 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.  

 

Možnost pro přihlášení se k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami:  

 

 Každý žák volí z uvedené nabídky dva předměty pro profilovou část maturitní 

zkoušky. 

 Pokud žák nekonal v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z živého 

jazyka, musí si alespoň jeden živý jazyk zvolit jako předmět profilové části 

maturitní zkoušky. 

 Žák nemůže konat profilovou zkoušku z předmětu, ze kterého konal povinnou 

zkoušku v rámci společné části maturitní zkoušky. 

 

2. Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

 

Žák může volit ze stejné nabídky jako zkoušky povinné rozšířené o tyto předměty: 

 

Předmět   forma zkoušky počet témat 
Český jazyk    ústní   30 

Deskriptivní geometrie   ústní   25 

Latina     ústní   25 

Tělesná výchova    praktická a ústní  25 

Matematika+   didaktický test 

 

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně (kromě Matematiky+). Zadání si žák 

losuje z nabídky 25–30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.  

 

Termíny profilové zkoušky  
Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7 

vyhlášky č. 177/2009 Sb. nejpozději 1 měsíc před jejich konáním. 

 

20. září 2019 

 

Mgr. Miroslav Hlava 

ředitel školy 


