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§ 1 
Úvodní ustanovení 

Toto rozhodnutí o stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky 
(dále jen MZk) pro rok 2018/2019 vydal ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu pro gymnázia a z platného Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 79-41-
K/41. 
 

§ 2 
Stanovení počtu zkoušek 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 79 odst. 1 a 2 školského zákona ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 
2018/2019 stanovit 2 povinné zkoušky v rámci profilové části MZk. V rámci profilové části MZk může žák 
vykonat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 
 

§ 3 
Povinná zkouška 

Žák si volí pro povinnou zkoušku profilové části MZk právě dva předměty z této nabídky: 
Anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, matematika, deskriptivní 
geometrie, biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, informatika a výpočetní technika, základy 
společenských věd a výtvarná výchova. 
V případě, že si žák ve společné části maturitní zkoušky nezvolil cizí jazyk, je povinen si zvolit v profilové části 
MZk jednu zkoušku z cizího jazyka dle svého výběru. V případě, že si žák ve společné části maturitní zkoušky 
zvolí cizí jazyk, nemůže z téhož jazyka skládat MZk i v profilové části. 
V případě, že si žák v profilové části maturitní zkoušky zvolil matematiku, nemůže z matematiky maturovat ve 
v společné části maturitní zkoušky.  
 

§ 4 
Nepovinná zkouška 

Žák si volí pro nepovinnou zkoušku profilové části MZk jeden nebo dva předměty z této nabídky: 
Matematika, český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, 
deskriptivní geometrie, biologie, chemie, fyzika, dějepis, základy společenských věd, zeměpis, informatika a 
výpočetní technika a výtvarná výchova. 
V rámci nepovinné zkoušky si může žák zvolit pouze ty předměty, z kterých nekonal MZk v povinné části.  

 
§ 5 

Forma zkoušky 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 79 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů pro školní rok 
2018/2019 takto: forma všech zkoušek profilové části MZk bude v podobě ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí s výjimkou: 
Matematika - forma písemné zkoušky v délce trvání 180 minut  



 

Základy společenských věd - kombinace písemné zkoušky v délce trvání 60 minut a ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí 
Deskriptivní geometrie - forma písemné zkoušky v délce trvání 240 minut 
Výtvarná výchova - kombinace maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí a ústní 
zkoušky před zkušební maturitní komisí 
Český jazyk a literatura (jako nepovinná zkouška) – písemný test v délce trvání 60 minut. 
 

§ 6 
Nahrazení zkoušky 

V souladu s § 81 odst. 6 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19a vyhlášky č. 177/2009 
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších 
předpisů stanovuji možnost nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní 
zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší 
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu 
s uvedenou vyhláškou do 31. března 2018. Nahrazení se řídí příslušnými prováděcími předpisy.   
 

§ 7 
Témata zkoušky 

Témata MZk ve všech stanovených předmětech jsou zveřejněna jako nedílná příloha tohoto vnitřního předpisu. 
 

§ 8 
Závěrečná ustanovení 

Toto rozhodnutí ředitele školy bylo zveřejněno na veřejně přístupném místě školy (nástěnka v 1. podlaží) a na 
webových stránkách školy. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 19. 9. 2018. 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Harbich v. r. 
 zástupce ředitele pověřený řízením školy 


