
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/ 2023 
Čj.: 3050lš20                                                V Jevíčku 26. 09. 2022 
 

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 78-42-M/06 
Kombinované lyceum ve školním roce 2022/2023. 

Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu v Jevíčku 
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 program Gymnázia Jevíčko pro obor vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum 

 
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 anglický jazyk nebo matematiku. Společná část 

maturitní zkoušky se koná formou didaktických testů. Žák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným 
zkouškám společné části – cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující. 

 
Profilová část maturitní zkoušky: 

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze zkoušek z českého 
jazyka a literatury, cizího jazyka (v případě, že žák konal zkoušku z daného cizího jazyka ve společné části 

maturitní zkoušky), a tří dalších povinných zkoušek.  
V případě, že si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí matematiku, pak se profilová zkouška skládá 

z českého jazyka, cizího jazyka a dvou dalších povinných zkoušek.  
Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se koná kombinací písemné práce a ústní zkoušky. 

Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební 

maturitní komisí. Nejméně jedna z povinných zkoušek musí být z předmětu zaměření. Vybrané profilové 
zkoušky se musejí lišit. Zkoušky z matematiky a aplikované matematiky, deskriptivní geometrie a 
technického kreslení se konají písemnou formou, ostatní zkoušky v profilové části se konají ústní formou.  
 

Profilová část maturitní zkoušky – český jazyk a literatura: 

Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí – z písemné práce a ústní 
zkoušky. V celkovém hodnocení je stanoven poměr jednotlivých zkoušek takto: písemná práce 40% a ústní 
zkouška 60% výsledného hodnocení. 
Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož minimální rozsah je 250 slov, písemná práce trvá 120 minut 

a lze při ní použít Pravidla českého pravopisu.  

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje úryvek či 
úryvky z konkrétního literárního díla a zadání ověřující znalosti a dovednosti vztahující se k učivu o jazyce 

a slohu. Konkrétní literární díla vybírá žák ze Školního seznamu literatury pro daný školní rok. Žákovský 

seznam literárních děl obsahuje 20 děl vybraných ze seznamu školního.  
  



Pro sestavení žákovského seznamu platí následující kritéria: 

 

 

Poezie 2 

Próza 2 

Drama 2 

 
 

Od jednoho autora lze uvést do žákovského seznamu maximálně 2 díla. Správnost sestavení žákovského 

seznamu ověřuje vyučující svým podpisem na žákovském seznamu. 
 

Profilová část maturitní zkoušky – cizí jazyk: 
Profilová maturitní zkouška z cizího se skládá ze dvou částí – z písemné práce a ústní zkoušky. V celkovém 

hodnocení je stanoven poměr jednotlivých zkoušek takto: písemná práce 40% a ústní zkouška 60% 
výsledného hodnocení. 

Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož minimální rozsah je 200 slov, písemná práce trvá 90 minut a 

lze při ní použít překladový slovník schválený ředitelem školy. Ústní zkouška probíhá formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

 

Nabídka pro povinné předměty profilové části maturitní zkoušky: 

 

Přírodovědná specializace 
 
První profilová zkouška – maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

 Český jazyk a literatura 

 Cizí jazyk 

 Základy společenských věd a ekonomika 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Matematika a aplikovaná matematika 

 Fyzika 

 Biologie a ekologie 

 Chemie v zaměření 

 Informační technologie  

 Hudební výchova 

 Umělecká tvorba 

 Výtvarná výchova 

 
Druhá profilová zkouška 

 Matematika a aplikovaná matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie 
 
Třetí profilová zkouška: 

 Cizí jazyk 

 Zeměpis 

 Matematika a aplikovaná matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

Literární období Počet děl 

Literatura do konce 18. století 2 

Literatura 19. století 3 

Literatura 20. st. a 21. st. - světová 4 

Literatura 20. st. a 21. st. - česká 4 



 Chemie 

 Informační a komunikační technologie 

 
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze zkoušku z cizího jazyka 

nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené 

jazykovým certifikátem na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru 
(anglický jazyk alespoň úroveň B2, druhý cizí jazyk alespoň úroveň B1).  
 

Technická specializace 
 
První profilová zkouška – maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

 Český jazyk a literatura 

 Cizí jazyk 

 Základy společenských věd a ekonomika 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Matematika a aplikovaná matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie v zaměření 

 Informační technologie  

 Hudební výchova 

 Umělecká tvorba 

 Výtvarná výchova 

 Deskriptivní geometrie, technické kreslení a matematika 

 Stavební vzdělávání 
 

Druhá profilová zkouška 

 Matematika a aplikovaná matematika 

 Fyzika 

 Informační a komunikační technologie 

 Technické kreslení a deskriptivní geometrie 

 Stavební vzdělávání 
 

Třetí profilová zkouška: 

 Cizí jazyk 

 Zeměpis 

 Matematika a aplikovaná matematika 

 Fyzika 

 Biologie 

 Chemie 

 Informační a komunikační technologie 

 Technické kreslení a deskriptivní geometrie 

 Stavební vzdělávání 

 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze zkoušku z cizího jazyka 
nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené 
jazykovým certifikátem na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru 
(anglický jazyk alespoň úroveň B2, druhý cizí jazyk alespoň úroveň B1).  

 
  



Termín pro odevzdání přihlášek 

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce 

do 1. 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 
Žákovský seznam literárních děl odevzdává žák řediteli školy po kontrole vyučujícího nejpozději  
do 31. 3. 2023. 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka podává žák řediteli školy do 31. 3. 2023. Součástí je 

doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 
 
       

Společná část Termín 

didaktické testy 2. – 5. 5. 2022 

  

Profilová část   

písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2023 

písemná práce z cizího jazyka – anglický jazyk 11. 4. 2023 

písemná práce z cizího jazyka – další cizí jazyk 18. 4. 2023 

písemná zkouška z matematiky a aplikované matematiky 18. 4. 2023 

písemná zkouška z deskriptivy a technického kreslení 24. 4. 2023 

ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací 16. – 19. 5. 2023 

 

   

  
   

     

 

Mgr. Lucie Škvařilová 
ředitelka školy 


