GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174

Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu ve Strakonicích
ve školním roce 2020/2021
V souladu s ustanovením §79 zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR
č. 405/2020 Sb. zveřejňuje ředitel Gymnázia, Strakonice, Máchova 174 nabídku
povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušky a termíny profilové části maturitní
zkoušky ve školním roce 2020/2021
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. 405/2020 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou
ve středních školách
3. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
4. Školní vzdělávací program 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. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu
(= písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle
kritérií stanovených prováděcím právním předpisem). Písemná práce a ústní zkouška
z českého a cizího jazyka byly přesunuty do profilové části.
Ve společné části maturitní zkoušky může žák konat nepovinnou zkoušku maximálně
z dalších dvou předmětů. Žáci mají na výběr následující předměty: cizí jazyk (nabídku
stanoví vyhláška: anglický, francouzský, německý, španělský nebo ruský jazyk), matematika
a matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky
Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze:
 zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška)
 pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto
cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška)
 ze dvou dalších povinných zkoušek
 maximálně dvou zkoušek nepovinných

1. Nabídka předmětů pro další dvě povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
Předmět

forma zkoušky

počet témat

Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Hudební výchova
Výtvarná výchova

ústní a písemná práce
ústní a písemná práce
ústní a písemná práce
ústní a písemná práce
ústní a písemná práce
ústní
ústní
ústní
ústní
ústní
ústní
ústní
ústní
ústní
ústní

25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25

Povinné zkoušky z dalších dvou předmětů v profilové části žák koná ústní formou.
V případě cizího jazyka ústní zkouškou a písemnou prací. Zadání si žák losuje z nabídky
25 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. V případě
českého a cizího jazyka příprava 20 minut. Maturitní témata jsou zveřejněna na webových
stránkách školy samostatně.
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
Deskriptivní geometrie
Latina
Tělesná výchova

ústní
ústní
praktická a ústní

25
25
25

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně. V případě tělesné výchovy také
praktickou zkouškou. Zadání si žák losuje z nabídky 25–30 témat. Zkouška trvá 15 minut
a příprava na ni také 15 minut.
Možnost pro přihlášení k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami: Každý
žák koná maturitní zkoušku ze čtyř různých předmětů (český jazyk, cizí jazyk a další dva
předměty podle volby žáka).
Organizace maturitních zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků je zveřejněna samostatně.
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek budou zveřejněna samostatně.
Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka uznatelným standardizovaným
certifikátem: žák může nahradit jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka
standardizovaným certifikátem dle Společného evropského referenčního rámce na úrovni B2
nebo vyšší; a jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka certifikátem na úrovni
B1 dle SERR nebo vyšší. Podmínkou je konání alespoň 4 zkoušek v profilové části. Seznam
uznatelných jazykových zkoušek je zveřejněn samostatně na webu školy.
Termíny profilové zkoušky
Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7
vyhlášky č. 177/2009 Sb. nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.
29. října 2020
Mgr. Miroslav Hlava
ředitel školy

