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Seznam maturitních předmětů pro profilovou část 
maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021  
(jarní i podzimní zkušební období) pro obory:  

79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (8.A) 
 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné (4.C, 4.D) 

 

 
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, v platném znění (maturitní 
vyhláška), stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky 
profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formy:  
 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané 

formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části 

maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek z nabídky ředitele školy. 

Zkouška z cizího jazyka se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky. 

A Povinné zkoušky 

1. Český jazyk a literatura, písemná práce, ústní zkouška 

Cizí jazyk, písemná zkouška, ústní zkouška, pokud si žák z povinných zkoušek 

společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk z nabídky anglického, francouzského, 

německého, ruského a španělského jazyka; 

2. Žák si zvolí dvě zkoušky z nabídky: 

Anglický jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Francouzský jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Německý jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Ruský jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Španělský jazyk*, písemná práce, ústní zkouška, 

Biologie, ústní zkouška, 

Dějepis, ústní zkouška, 

Fyzika, ústní zkouška, 
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Chemie, ústní zkouška, 

Informatika a výpočetní technika, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní 

práce, 

Matematika, ústní zkouška, 

Základy společenských věd, ústní zkouška, 

Zeměpis, ústní zkouška. 

* žák si může zvolit ten cizí jazyk, který si nevybral pro zkoušku z cizího jazyka ve společné 

části maturitní zkoušky (bod 1.).  

B Nepovinné zkoušky 

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které si vybírá ze seznamu 

uvedeného v bodě 2. 

C Další informace 

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury: 

a. Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož rozsah je minimálně 250 slov.  

b. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání. Zadání písemné práce je 

tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a způsobem zpracování 

(vymezením slohového útvaru nebo komunikační situace). 

c. Na vypracování práce je vymezeno 120 minut včetně času na volbu zadání. 

d. Při konání písemné práce je povoleno použít Pravidla českého pravopisu.  

e. Písemná práce se podílí 40 % na celkovém hodnocení profilové zkoušky 

z českého jazyka a literatury. 

2. Ústní profilová zkouška z českého jazyka: 

a. Z maturitního seznamu a v souladu s kritérii si každý žák připraví vlastní seznam 

20 literárních děl. Žák si losuje číslo pracovního listu. 

b. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu, který též obsahuje i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující 

se k učivu o jazyce a slohu. 

c. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

d. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
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3. Písemná práce z cizího jazyka: 

a. Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož rozsah je minimálně 200 slov.  

b. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 2 zadání. Zadání písemné práce je 

tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a způsobem zpracování 

(vymezením slohového útvaru nebo komunikační situace). 

c. Na vypracování práce je vymezeno 80 minut včetně času na volbu zadání. 

d. Při konání písemné práce je povoleno použít překladový slovník.  

e. Písemná práce se podílí 40 % na celkovém hodnocení profilové zkoušky z cizího 

jazyka.  

4. Ústní profilová zkouška z cizího jazyka: 

a. Žák si losuje jedno z 20 témat.  

b. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního 

listu obsahující 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 

c. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. 

d. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

5. Ostatní ústní maturitní zkoušky profilové části 

a. V jednotlivých předmětech si žák losuje jedno zadání z 20 až 30 témat, která jsou 

platná pro jarní i podzimní zkušební období. 

b. Maturitní zadání obsahuje název a rozvíjející témata. Zkušební komise v rámci 

zkoušení nemusí ověřit znalosti ve všech rozvíjejících tématech. Rozvíjející 

témata slouží k lepší orientaci žáka při přípravě na ústní maturitní zkoušku 

profilové části.    

c. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce z českého 

jazyka a literatury a cizího jazyka trvá 20 minut. Pokud to povaha předmětu 

vyžaduje, může předseda zkušební komise rozhodnout o prodloužení této doby 

na 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

d. Při ústní zkoušce nelze u stejné maturitní zkušební komise v jednom dni losovat 

dvakrát stejné téma. 

6. Maturitní práce z IVT: 

a. Žák si z uvedené nabídky zvolí téma a svou volbu písemně oznámí řediteli školy. 

b. Žák odevzdá maturitní práci v předepsané formě a termínu řediteli školy.  
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c. Maturitní práce se skládá ze dvou částí – funkční aplikace (případně vytvořených 

materiálů) a dokumentace.  

d. Aplikace je zpracována tak, aby mohla být její funkčnost ověřena hodnotitelem, 

oponentem i dalšími členy maturitní komise.  

e. Dokumentace je zpracována podle zadaných pravidel.  

f. Rozsah práce je 20 až 30 stran (přílohy se nezapočítávají). 

 

 

 

 
 
V Ostravě-Porubě 16. října 2020 
č.j.: WG/1742/2020 
       Mgr. Jan Netolička 
       ředitel gymnázia 

 

 


