Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020
Čj.: 3036lš19

V Jevíčku 19. 9. 2019

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním a vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejňuje ředitel Gymnázia v Jevíčku nabídku povinných a nepovinných zkoušek a formy zkoušek
profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu v Jevíčku pro obor 79-41-K/41 Gymnázium ve školním roce
2019/2020.
Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu v Jevíčku pro obor 79-41-K/41 Gymnázium
Základní dokumenty:
 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
 Školní vzdělávací programy Gymnázia Jevíčko
Společná část maturitní zkoušky:
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou
si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí cizí jazyk nebo matematiku.
Profilová část maturitní zkoušky:
Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných
zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky. Zkouška z matematiky se koná písemnou formou, ostatní zkoušky
v profilové části se konají ústní formou. V profilové části maturitní zkoušky nemůže žák konat ústní zkoušku
ze stejného jazyka, ze kterého skládal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Pokud žák ve společné
části maturitní zkoušky zvolí místo cizího jazyka matematiku, je povinen vykonat zkoušku z cizího jazyka v
profilové části.
Nabídka pro povinné předměty profilové části maturitní zkoušky:
 Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk)
 Základy společenských věd
 Dějepis
 Geografie
 Matematika
 Informační a komunikační technologie
 Fyzika
 Chemie
 Biologie
Nabídka pro nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky:
 Základy společenských věd
 Chemie
 Dějepis
 Biologie
 Geografie
 Výtvarná výchova
 Matematika
 Hudební výchova
 Informatika
 Latina
 Fyzika
 Matematika+
V případě výtvarné výchovy musí žák předložit výtvarnou práci a v případě hudební výchovy musí prokázat
znalost hry na hudební nástroj.

Termín pro odevzdání přihlášek
Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce do 2.
prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní zkušební období a to řediteli školy. Volba
předmětů na přihlášce je závazná a konečná. Jakákoli změna po termínu není přípustná.
Žák obdrží tzv. výpis z přihlášky nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru a podpisem stvrdí správnost
údajů v něm obsažených. Jde o zpětnou kontrolu, zda při zápisu do informačního systému Centra nedošlo k
chybě.
Termíny maturitní zkoušky
Písemné zkoušky a didaktické testy společné části: písemné zkoušky 8. 4. 2020 a 30. 4. 2020, didaktické
testy 4. – 6. 5. 2020.
Ústní zkoušky společné části a profilová část: 18. – 22. 5. 2020 (písemná práce z matematiky se koná 21. 4.
2020).

Mgr. Lucie Škvařilová
ředitelka gymnázia

