Podrobnosti ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 a nabídka předmětů
pro profilovou část maturitní zkoušky

Společná část
Je povinná pro všechny žáky, koná se formou didaktických testů, zkoušky společné části zadává i centrálně hodnotí
CERMAT.
Povinné zkoušky


český jazyk



cizí jazyk (anglický nebo německý), nebo matematika

Nepovinné zkoušky
Žák může zvolit až 2 nepovinné zkoušky z nabídky:


cizí jazyk (anglický nebo německý)



matematika



matematika rozšiřující

Profilová část
Povinné zkoušky
Konají všichni žáci formou ústní zkoušky, písemné práce, obhajoby maturitní práce nebo
kombinací těchto forem, a to z předmětů, jejichž nabídku a závazná pravidla pro jejich výběr stanoví
ředitel školy.
Nepovinné zkoušky
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky
profilových zkoušek stanovené ředitelem školy.

Seznam maturitních předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 (jarní zkušební
období, podzimní zkušební období)
pro obory 79-41-K/81 Gymnázium, 79-41-K/41 Gymnázium, 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní
zkoušky a stanovuji formu zkoušky:
A. Povinné zkoušky
všichni žáci povinně konají zkoušku z


Českého jazyka, formou ústní zkoušky a písemné práce

žáci, kteří si zvolili ve společné části cizí jazyk, konají zkoušku z


Cizího jazyka, formou ústní zkoušky a písemné práce

žák si volí z nabídky dva předměty
1. Anglický jazyk, ústní zkouška a písemná práce
2. Německý jazyk, ústní zkouška a písemná práce
3. Dějepis, ústní zkouška
4. Zeměpis, ústní zkouška
5. Základy společenských věd, ústní zkouška
6. Matematika, ústní zkouška
7. Fyzika, ústní zkouška
8. Chemie, ústní zkouška
9. Biologie, ústní zkouška
10. Výtvarná výchova, ústní zkouška
11. Hudební výchova, ústní zkouška
12. Informační a komunikační technologie, ústní zkouška
13. Teorie sportovní přípravy, ústní zkouška (jen obor Gymnázium se sportovní přípravou)


Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části povinně
složit maturitní zkoušku z cizího jazyka (volí proto jeden z předmětů povinné zkoušky cizí jazyk).



Pokud si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z cizího jazyka, lze v profilové části maturitní
zkoušky volit pouze jiný cizí jazyk.
B. Nepovinné zkoušky
Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou
zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný).

Seznam maturitních předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 (jarní zkušební
období, podzimní zkušební období)
pro obor 18-20-M/01 Informační technologie
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní
zkoušky a stanovuji formu zkoušky:
A. Povinné zkoušky
všichni žáci povinně konají zkoušku z


Českého jazyka, formou ústní zkoušky a písemné práce

žáci, kteří si zvolili ve společné části cizí jazyk, konají zkoušku z


Cizího jazyka, formou ústní zkoušky a písemné práce

žák si volí z nabídky dva předměty
1. Hardware, ústní zkouška
2. Operační systémy, ústní zkouška
3. Aplikační software, ústní zkouška
4. Programování, ústní zkouška
5. Počítačové sítě, ústní zkouška
B. Nepovinné zkoušky
Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou
zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný).
C. Další informace
Součástí profilové části maturitní zkoušky je obhajoba dlouhodobé maturitní práce před komisí. Témata dlouhodobé
maturitní práce se zveřejňují zpravidla do 30.09. příslušného šk. roku. Žák má povinnosti vybrat si jedno téma
z nabízených nejpozději do 15.11. příslušného šk. roku. Žák si může s vedoucím práce domluvit téma vlastní.

Seznam maturitních předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 (jarní zkušební
období, podzimní zkušební období)
pro obor 68-43-M/01 Veřejná správa
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní
zkoušky a stanovuji formu zkoušky:
A. Povinné zkoušky
všichni žáci povinně konají zkoušku z


Českého jazyka, formou ústní zkoušky a písemné práce

žáci, kteří si zvolili ve společné části cizí jazyk, konají zkoušku z


Cizího jazyka, formou ústní zkoušky a písemné práce

žák si volí z nabídky dva předměty
1. Právo, ústní zkouška
2. Ekonomika, ústní zkouška
3. Kultura ve veřejné správě, ústní zkouška
4. Veřejná správa, ústní zkouška
B. Nepovinné zkoušky
Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou
zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný).
C. Další informace
Součástí profilové části maturitní zkoušky je obhajoba dlouhodobé maturitní práce před komisí. Témata dlouhodobé
maturitní práce se zveřejňují zpravidla do 30.09. příslušného šk. roku. Žák má povinnosti vybrat si jedno téma
z nabízených nejpozději do 15.11. příslušného šk. roku. Žák si může s vedoucím práce domluvit téma vlastní.

Bližší informace k průběhu zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla
českého pravopisu.
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením
zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování
zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci
daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy
konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím
programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Ředitel školy s více obory vzdělání
může vytvořit jeden maturitní seznam literárních děl, který obsahuje literární díla pro různé obory vzdělání, pokud je
zachován počet literárních děl pro každý obor vzdělání podle věty první. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro
sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou
zkoušku a náhradní zkoušku.
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní seznam literárních děl v
počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška
koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky
z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních
děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce
trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému
literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních
listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.

Písemná práce z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200
slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost
použít překladový slovník.
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání
zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy.
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro
více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.
Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až
30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1
nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů Informační technologie a Veřejná správa je součástí pracovního listu
i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15
minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

V Jilemnici dne 30.09.2020

Mgr. Daniel Martinek, LL.M.
ředitel školy

