
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkaz ředitelky školy, 

kterým se určují konkrétní podmínky konání maturitních zkoušek ve školním roce 

2021/2022 a stanovuje nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části 

maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 

 

 

ze dne 23. 9. 2021 

05-08/2021 
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Část I 

Obecná ustanovení 

Maturitní zkoušky Gymnázia Třebíč vycházejí z následujících dokumentů: 

(1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění účinném od 27. 2. 2021 

(2) Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020 

(3) Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

(4) Školní vzdělávací program Gymnázia Třebíč 

 

 

Část II 

Společná část maturitní zkoušky 

(1) Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dále jen 
Centrum) a Gymnázium Třebíč. Centrum vytváří zadání didaktických testů z českého jazyka, cizích jazyků 
a matematiky a zajišťuje jejich opravu. 

(2) Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá 
zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk nebo matematiku.  

a) Zkouška z českého jazyka a literatury se koná formou didaktického testu. 
b) Zkouška z cizího jazyka a literatury se koná formou didaktického testu. 
c) Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. 

(3) Ve společné části může žák konat také nepovinnou zkoušku – Matematika+. Tato zkouška se koná formou 
didaktického testu. 

(4) Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů. 

(5) Didaktické testy jsou vyhodnocovány Centrem a hodnotí se slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a) 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

 
 

Část III 

Profilová část maturitní zkoušky 

Čl. 1 

Obecná ustanovení 

(1) Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola.  

(2) Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, maximálně dvou dalších povinných 
zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty 
z  nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, která byla stanovena dne 
22.  9. 2021 v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem 
pro žáky oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81. 

(3) Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z matematiky, v profilové části koná zkoušku z českého 
jazyka a literatury, z cizího jazyka a jednu další povinnou zkoušku dle vlastního výběru z nabídky povinných 
zkoušek. 

(4) Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z cizího jazyka, v profilové části koná zkoušku z českého 
jazyka a literatury, z cizího jazyka a dvě další povinné zkoušky dle vlastního výběru z nabídky povinných 
zkoušek. 
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Čl. 2 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury 

(1) Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí – písemné práce a ústní zkoušky. 

(2) Pro písemnou práci stanoví ředitelka školy nejméně čtyři zadání, ze kterých si žák zvolí jedno. 

(3) K ústní zkoušce si studenti vyberou 20 titulů ze seznamu, který sestavuje škola. Seznam musí obsahovat 
minimálně 60 literárních děl. Výběr musí být proveden do 31. března 2022. 

(4) Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem stanoví ředitelka školy. 

 

Čl. 3 

Profilová zkouška z cizího jazyka 

(1) Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí – písemné práce a ústní zkoušky. 

(2) Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví 1 nebo více zadání, ze kterých si žák 
zvolí jedno. 

(3) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanoví ředitelka školy 20 až 30 témat v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem. 

(4) Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto 
cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka 
profilové části maturitní zkoušky je přílohou tohoto dokumentu. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky 
podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března 2022 pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním 
období a do 30. června 2022 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí 
žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové 
zkoušky. 

 

Čl. 4 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

(1) Ředitelka školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se 
zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

 

 

Čl. 5 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

(1) Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení 
výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy a nejpozději před začátkem konání první zkoušky 
schvaluje zkušební maturitní komise. 

(2) V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % 
a  hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

 

 Čl. 6 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 
2021/2022 

(1) Volitelnými předměty profilové zkoušky mohou být pouze předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích 
dob v jednotlivých ročnících stanovených v učebním plánu ŠVP činí nejméně 4 hodiny týdně. 
 
 
 



Předměty pro povinné zkoušky profilové části  Předměty pro nepovinné zkoušky profilové části  

Český jazyk a literatura      Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk       Anglický jazyk 

Francouzský jazyk      Francouzský jazyk 

Německý jazyk       Německý jazyk 

Ruský jazyk       Ruský jazyk 

Matematika       Matematika 

Základy společenských věd    Základy společenských věd 

Dějepis       Dějepis 

Zeměpis      Zeměpis  

Fyzika        Fyzika 

Chemie       Chemie 

Biologie      Biologie  

Programování       Programování 

Deskriptivní geometrie      Deskriptivní geometrie 

Hudební výchova      Hudební výchova 

Výtvarná výchova     Výtvarná výchova 

 

 

 
RNDr. Alice Burešová 
ředitelka školy 
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