
Maturitní zkouška ve školním roce  
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Maturitní zkouška 

 

• Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) části. 

• Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže vykoná obě části maturitní 

zkoušky 

 

SPOLEČNÁ ČÁST 

 

1. povinná zkouška 

 

Český jazyk a literatura – komplexní zkouška 

 

DT didaktický test + PP písemná práce + UZ ústní zkouška před zkušební komisí 

 
2. povinná zkouška (možno zvolit) 

 

a) Cizí jazyk – komplexní zkouška 

 

DT didaktický test + PP písemná práce + UZ ústní zkouška před zkušební komisí 

 

b) Matematika 

 

DT didaktický test 

 

 

 Nepovinná zkouška 

 
• Nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk, matematika 

• Lze vybrat pouze předmět, ze kterého žák nekoná povinnou zkoušku 

 

Povinné a nepovinné zkoušky konají žáci pouze v jedné 

úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni 

obtížnosti podle katalogu požadavků!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



PROFILOVÁ ČÁST 

 

1. a   2.  povinná  zkouška (možnost zvolit) 

 

• žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně 

vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí 

 

• profilová část maturitní zkoušky se skládá z 2 povinných zkoušek (dle ŠVP 

Městského gymnázia a Základní školy Jirkov) 

Nabídka předmětů profilových maturitních zkoušek  

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona 

č. 242/2008 Sb., a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní 

vyhláška), 274/2010 Sb., 54/2010 Sb. a 273/2010 Sb. 

stanovuji pro obor 79-41-K/41 následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a 

nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky: 

• 2. cizí jazyk (anglický, německý) 

• Základy společenských věd 

• Dějepis 

• Zeměpis 

• Dějiny české a světové literatury 

• Matematika 

• Fyzika 

• Chemie 

• Biologie 

• Informatika a výpočetní technika 

- pro tyto předměty byla stanovena forma ústní zkoušky před maturitní komisí  

 

• Výtvarná výchova 

- byla stanovena forma zkoušky kombinací dvou forem (vypracování maturitní 

práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí a ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí, přičemž byla navýšena doba zkoušení na 20 minut) 

-  

Nepovinná zkouška 
• žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky ze stejné nabídky stanovené 

ředitelem školy, jako pro povinné zkoušky 

 

Termín odevzdávání přihlášek do 1. 12. 2019 zástupkyni ředitele Mgr. Lence Payerové. 

 

V Jirkově dne 30. 9. 2019           Mgr. Martin Reihs 

                 ředitel školy 


