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Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části  maturitní zkoušky             

ve školním roce 2022/2023 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, dále pak vyhláškou č. 54/2011 Sb., vyhláškou č. 

90/2010 Sb., vyhláškou č. 273/2011 Sb. a vyhláškou č. 274/2010 Sb. ředitelka školy tímto stanovuje 

pro obory 

79-41-K/41, Gymnázium všeobecné čtyřleté 

   79-41-K/81, Gymnázium všeobecné, osmileté 

tuto nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek: 

 

• anglický jazyk 

• biologie 

• český jazyk 

• dějepis 

• dějiny umění 

• fyzika 

• chemie 

 

 

• informatika a výpočetní technika 

• matematika 

• německý jazyk 

• ruský jazyk 

• španělský jazyk 

• základy společenských věd 

• zeměpis 

Každý žák si z nabídky musí zvolit dva předměty v rámci profilové maturitní zkoušky, které bude 

skládat navíc k povinným profilovým zkouškám navazujícím na společnou část maturitní zkoušky. 

Předměty se v rámci profilových zkoušek nesmějí opakovat. 

 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykovou 

úroveň v anglickém jazyce nejméně na úrovni B2 podle Společného referenčního rámce, v ostatních 

cizích jazycích dokládající jazykovou úroveň nejméně na úrovni B1 podle Společného referenčního 

rámce. To vše za podmínky, že žák koná v profilové části alespoň 4 zkoušky. Písemnou žádost o 

nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března v jarním zkušebním období, do 

30. června pro podzimní zkušební období. 

 

Žák může dále konat v rámci profilové maturitní zkoušky nejvýše dvě nepovinné zkoušky. 
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Profilovou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří písemná práce a ústní zkouška. 

V předmětu cizí jazyk, pokud je zvolen, tvoří profilovou maturitní zkoušku písemná práce a ústní 

zkouška.  

 

Další povinné zkoušky se konají ve formě ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

 

V Jindřichově Hradci dne 3. října 2022 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Vetýšková 

                                                                                                                                ředitelka školy 
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