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Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530  

IČ: 61100331 IZO: 000068934 

tel: 318 521 040 datová schránka: u8c7xmj 

e-mail: post@gymkc.cz http://www.gymkc.cz 
 

Dobříš, 20. října 2020 

Nabídka předmětů a stanovení podmínek profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2020/21 pro obě zkušební období 

Na základě pověření zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím 

k vyhlášce č. 177/2009 Sb. (Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou), ve znění pozdějších předpisů, určuji pro školní rok 2020/2021 jarní i podzimní zkušební 

období následující nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky oborů vzdělávání 7941K81 a 7941K41: 

Předmět Forma (délka) zkoušky  

Český jazyk a literatura písemná práce (110 minut)  ústní zkouška (15 minut) 

Anglický jazyk písemná práce (70 minut) ústní zkouška (15 minut) 

Francouzský jazyk písemná práce (120 minut) ústní zkouška (15 minut) 

Německý jazyk písemná práce (120 minut) ústní zkouška (15 minut) 

Ruský jazyk písemná práce (120 minut) ústní zkouška (15 minut) 

Matematika  ústní zkouška (15 minut) 

Základy společenských věd  ústní zkouška (15 minut) 

Dějepis  ústní zkouška (15 minut) 

Zeměpis  ústní zkouška (15 minut) 

Biologie  ústní zkouška (15 minut) 

Chemie  ústní zkouška (15 minut) 

Fyzika  ústní zkouška (15 minut) 

Informační a komunikační technologie  ústní zkouška (15 minut) 

Hudební výchova praktická zkouška (30 minut) ústní zkouška (15 minut) 

Výtvarná výchova praktická zkouška (240 minut) ústní zkouška (15 minut) 

Délka přípravy na ústní zkoušky je stanovena na 15 minut. 

Písemné práce zaznamenávají intaktní žáci rukopisně. 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky a kritéria 

jejich výběru jsou zveřejněna v souběžně vydaném dokumentu.  
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Zkoušky společné části 

Zkušebními předměty v rámci povinných zkoušek ve společné části maturitní zkoušky jsou: 

1. český jazyk a literatura 

2. matematika nebo cizí jazyk (cizí jazyk lze zvolit z předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský 

jazyk, ruský jazyk) 

Žák může ve společné části zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky: cizí jazyk (z nabídky výše), matematika, 

matematika rozšiřující1. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku 

povinnou. 

Ve společné části se maturitní zkouška koná formou didaktického testu. 

Stanovení podmínek výběru zkoušek profilové části: 

1. Žák v profilové části koná povinně ústní zkoušku a písemnou práci z českého jazyka a literatury. V případě 

výběru cizího jazyka ve společné části koná povinně ústní zkoušku a písemnou práci z tohoto jazyka. 

2. Dále žák volí dva různé předměty z nabídky – povinné předměty.  

3. Jestliže si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí předmět matematika, vybere povinně cizí jazyk 

jako jeden z předmětů v profilové části. 

4. Žák může v profilové části maturitní zkoušky dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, které si vybere 

z nabídky předmětů povinných. Forma nepovinných zkoušek je shodná jako u zkoušek povinných. 

5. V profilové části maturitní zkoušky nelze zvolit stejný povinný předmět jako ve společné části (s výjimkou 

pravidel uvedených v bodě 1). 

6. Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná povinné zkoušky ze 4 předmětů, lze zkoušku z jednoho 

předmětu, kterým je cizí jazyk, nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto 

cizího jazyka, doloženým jazykovým certifikátem. Totéž platí pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části 

maturitní zkoušky. Certifikát pro zkoušku z anglického jazyka musí odpovídat minimálně úrovni B2, pro 

zkoušku z ostatních cizích jazyků minimálně úrovni B1. Seznam standardizovaných jazykových zkoušek 

platný pro rok 2021 je k dispozici na stránkách MŠMT (www.msmt.cz/file/52654/). 

7. Zvolené předměty profilové části (povinné i nepovinné) žák uvede na přihlášce k maturitní zkoušce 

do 30. listopadu 2020. 

Stanovení parametrů písemných prací: 

Minimální rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury je 250 slov. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům 

zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 

Minimální rozsah písemné práce z cizího jazyka je 200 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít 

překladový slovník. Ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky.  

  

                                                           

1 Nahrazuje zkoušku Matematika+ 
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Termíny: 

1. Praktické zkoušky: 8. dubna 2021. 

2. Písemné práce: 12. až 16. dubna 2021. 

3. Ústní zkoušky: 17. až 21. května 2021. 

Hodnocení: 

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka v profilové části se hodnotí v poměru 40 % 

výsledek písemné práce a 60 % výsledek ústní zkoušky. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud vykoná úspěšně 

obě části. 

Zkouška z výtvarné výchovy má dvě části: praktickou a ústní zkoušku. U ústní maturitní zkoušky se věnuje žák 

prezentaci výtvarných prací a zkoušení z teorie výtvarné výchovy a dějin umění v poměru 1:2 ve prospěch 

teorie a dějin. Poměr vah známek z praktické a ústní zkoušky je 1:1. V případě nerozhodného hodnocení 

o výsledné známce maturitní komise hlasuje, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

Zkouška z hudební výchovy má dvě části: praktickou a ústní zkoušku. Poměr vah známek z praktické a ústní 

zkoušky je 1:1. V případě nerozhodného hodnocení o výsledné známce maturitní komise hlasuje, při rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 

a) 1 – výborný, 

b) 2 – chvalitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatečný, 

e) 5 – nedostatečný. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy 
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