
 

 

Maturitní zkouška pro obor Gymnázium (79-41-k/81) 

Na základě ustanovení §78 a 79 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu 
předmětů u maturitní zkoušky od školního roku 2021/2022 tato pravidla: 

 pokud žák ve společné části maturitní zkoušky si zvolil a konal didaktický test z matematiky, musí konat 
alespoň jednu ze dvou povinných zkoušek v profilové části z cizího jazyka; 

 pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk, skládá profilovou zkoušku z tohoto jazyka. 

Společná část maturitní zkoušky 

 Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Společná část maturitní 
zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek: 

o z českého jazyka a literatury 
o z cizího jazyka nebo matematiky 

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí 
jazyk a matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. 

Profilová část maturitní zkoušky 

V profilové části maturitní zkoušky koná žák povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury konanou formou 
písemné práce a ústní zkoušky a zkoušku z cizího jazyka konanou formou písemné práce a ústní zkoušky, 
pokud si ji zvolil ve společné části maturitní zkoušky. 

V rámci profilové části maturitní zkoušky koná žák další 2 povinné zkoušky z následující nabídky. Tyto 
zkoušky se konají ústní formou kromě zkoušky z cizího jazyka, která se koná formou písemné práce a ústní 
zkoušky. 

 Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk)   

 Matematika  

 Základy společenských věd 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Fyzika 

 Chemie 

 Biologie 

 Informatika 

 Latina 

 Dějiny umění a kultury 

Žák si může předmět vybrat, pokud součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících 
stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 
vyučovací hodiny. 

Pokud žák koná v profilové části MZ 4 povinné zkoušky, podle §81 odst. 7 zákona 561/2004 Sb. (Školský 
zákon) v platném znění stanovuji, že lze 1 povinnou zkoušku profilové části MZ konanou z cizího jazyka 
nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 
certifikátem. Pro Anglický jazyk stanovuji minimální úroveň B2, pro Francouzský a Německý jazyk B1. 
 
Přihlášky k maturitě (včetně přihlášení k nepovinné zkoušce Matematika rozšiřující) podávají žáci zástupci 
ředitele školy nejpozději 1. prosince maturitního ročníku. 
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