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Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 

 

Žák koná společnou část maturitní zkoušky formou didaktického testu z ČJL a cizího jazyka 

nebo matematiky. Pokud si ve státní části žák zvolil cizí jazyk, koná profilovou zkoušku dále 

formou písemné práce a ústní zkoušky. 

Profilová (školní) část: 

Žák koná profilovou část (školní) maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury formou 

písemné práce a ústní zkoušky. Žák koná 2 povinné zkoušky z dalších předmětů. Bude-li jedna 

z nich z dalšího cizího jazyka, skládá se profilová zkouška z písemné práce a ústní zkoušky. Ve 

společné a profilové části nelze v povinné zkoušce zvolit stejný cizí jazyk a matematiku. 

Žáci v profilové části maturují ze dvou předmětů, které si vyberou z této nabídky: 

anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy 

společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a 

výpočetní technologie, estetická výchova  

Zkoušku z cizího jazyka lze v profilové části povinné zkoušky nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni 

B1 nebo vyšší, pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň 4 povinné zkoušky. 

Žáci mohou navíc nepovinně maturovat ze dvou předmětů. 

Od školního roku 2020/2021 je původní zkouška Matematika+ nahrazena nepovinnou 

zkouškou Matematika rozšířená. 

Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitelka školy nejpozději 2 měsíce před 

jejím konáním. 
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Skladba a organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Vítězslava Nováka vychází z těchto 

podkladů:  

• Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)  

• Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

maturitní zkouškou ve středních školách ve znění účinném od 15. 10. 2020 

• Rámcového vzdělávací plánu pro gymnázia 

• Učebního plánu Gymnázia Vítězslava Nováka 

 

V Jindřichově Hradci dne 15. října 2020 

 

Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy 


