
GYMNÁZIUM 

A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC 

Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, 

včetně formy a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky v roce 2021 

 

Gymnázium všeobecné (obory studia 79-41-K/41, 79-41-K/81) 

 

Ředitel školy stanovil nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 79 školského zákona dne 23. 10. 2020. 

 

Společná část: 
– konají všichni žáci formou didaktického testu; 

– zkoušky společné části zadává i centrálně hodnotí společnost CERMAT 

Povinné zkoušky 

1. všichni žáci si volí český jazyk 

2. každý žák zvolí buď cizí jazyk (anglický, německý, francouzský), nebo matematiku 

Nepovinné zkoušky 

1. žák může zvolit až 2 nepovinné zkoušky z nabídky 

2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský) 

3. matematika 

4. matematika rozšiřující 

 

Profilová část: 

Povinné zkoušky 

– konají všichni maturanti formou ústní zkoušky, písemné zkoušky nebo kombinací těchto forem, a to ze 3 nebo 

4 různých předmětů, jejichž nabídku a závazná pravidla pro jejich výběr stanoví ředitel školy. 

Závazné podmínky pro výběr předmětů profilové zkoušky: 

– v profilové části žák povinně maturuje ze 3 (jestliže zvolí ve společné části matematiku) nebo 4 různých 

předmětů; 

– všichni žáci konají profilovou zkoušku z českého jazyka; 

– žák, který zvolil ve společné části maturitní zkoušky jako povinnou zkoušku cizí jazyk, bude z tohoto jazyka 

konat i profilovou zkoušku a zvolí další 2 profilové zkoušky z předmětů v nabídce; 

– žák, který zvolil ve společné části maturitní zkoušky jako povinnou zkoušku matematiku, zvolí 2 profilové 

předměty z nabídky, tento jeho výběr musí obsahovat alespoň 1 cizí jazyk, který však nemůže nahradit 

výsledkem standardizované zkoušky; 

– jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové 

znalosti na úrovni B2 – pro hlavní jazyk (Aj), na úrovni B1 – pro druhý jazyk (Nj, Fj); nahradit lze jednu povinnou 

a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka pouze v případě, že žák nezvolil ve společné části didaktický test 

z matematiky. 

 

Nabídka předmětů profilové zkoušky: 

předmět     forma zkoušky 

– český jazyk a literatura    písemná zkouška (podrobnosti níže) a ústní zkouška 
– anglický jazyk     písemná zkouška (podrobnosti níže) a ústní zkouška 
– německý jazyk     písemná zkouška (podrobnosti níže) a ústní zkouška 
– francouzský jazyk    písemná zkouška (podrobnosti níže) a ústní zkouška 
– matematika     ústní zkouška 
– fyzika      ústní zkouška 
– biologie      ústní zkouška 
– zeměpis     ústní zkouška 
– chemie      ústní zkouška 
– informatika a výpočetní technika  ústní zkouška 
– dějepis      ústní zkouška 
– základy společenských věd    ústní zkouška 
– dějiny výtvarné kultury    ústní zkouška 



GYMNÁZIUM 

A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC 

Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 
– dějiny hudební kultury    ústní zkouška 

 

– žáci, kteří si u společné části MZ nevybrali cizí jazyk, si ho zvolí v profilové části; 

– v profilové části si žák vybere jiný předmět, než si zvolil ve společné části MZ (netýká se nepovinných 

předmětů); 

– žáci mají právo si zvolit další 2 předměty jako nepovinné z nabídky ČJ, AJ, NJ, FJ, M, F, Ch, Bi, ZSV, Dě, 

Z,  IVT. 

 

Pravidla pro profilovou zkoušku z českého jazyka 

Písemná zkouška: 

– 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 z nich žák 1 zadání zvolí; zadání písemné práce obsahuje název 

zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 

Ústní zkouška: 

– pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určil ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem seznam nejméně 60 literárních děl a kritéria pro jejich výběr; maturitní seznam literárních děl 

a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku; 

– 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; 

– z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 

stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20; žák odevzdá seznam 

řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní 

zkušební období. 

 

Pravidla pro profilovou zkoušku z cizího jazyka 

Písemná zkouška 

– písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním 

rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 75 minut včetně času na volbu zadání. 

– 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, popřípadě výchozí text k zadání 

a způsob zpracování zadání.  

Ústní zkouška 

– 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. 

 

 

 

Liberec 23. 10. 2020 Mgr. Jaroslav Šťastný  

 ředitel  

 

 

https://docs.google.com/document/d/17SjF95BrNSLRbIphECbmOadHYFy1HKQPi-gJtFpNgVo/edit?usp=sharing

