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Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek, termínů konání a témat  
profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 

 
 
Podle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání v platném znění určuji pro obory vzdělání 

 79-41-K/81 Gymnázium  

 79-41-K/41 Gymnázium   

pro školní rok 2019/2020: 
 
1.   nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

 

Předmět Forma  

Anglický jazyk písemná a ústní  

Německý jazyk písemná a ústní  

Francouzský jazyk písemná a ústní 

Španělský jazyk písemná a ústní 

Základy společenských věd ústní 

Dějepis ústní 

Zeměpis ústní  

Matematika ústní 

Fyzika písemná a ústní 

Chemie praktická a písemná 

Biologie praktická a ústní 

Hudební výchova ústní 

Výtvarná výchova obhajoba práce a ústní 

Tělesná výchova praktická a písemná 

Informatika obhajoba projektu a ústní 

 
Poznámky: 

1. Každý žák volí z uvedené nabídky 3 předměty pro profilovou část maturitní zkoušky. 
2. Pokud se žák nehlásí v rámci společné části maturitní zkoušky na zkoušku z cizího 

jazyka, musí si alespoň jeden cizí jazyk zvolit jako předmět profilové části maturitní 
zkoušky. 

3. Jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně 
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým 



certifikátem; pro anglický jazyk je požadována úroveň B2 nebo vyšší, pro ostatní jazyky 
úroveň B1 nebo vyšší. Přehled uznávaných zkoušek je přílohou tohoto dokumentu. 

4. Žák nemůže konat profilovou zkoušku z předmětu, z nějž konal zkoušku v rámci 
společné části maturitní zkoušky. 

5. Žák může konat profilovou zkoušku nejvýše ze dvou cizích jazyků. 
 
2. nabídku nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

     Žák může konat v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše dvě nepovinné zkoušky. 
Tyto dvě zkoušky může volit ze stejné nabídky jako zkoušky povinné nebo může v rámci 
nepovinné zkoušky konat zkoušku Matematika+ zadávanou a vyhodnocovanou CZVV. 

     Žák nemůže konat nepovinnou profilovou zkoušku z předmětu, z něhož konal povinnou 
zkoušku v profilové části maturitní zkoušky. Výjimkou je pouze zkouška Matematika+. 

     Jednu nepovinnou zkoušku konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně 
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem; 
pro anglický jazyk je požadována úroveň B2 nebo vyšší, pro ostatní jazyky úroveň B1 nebo 
vyšší. Přehled uznávaných zkoušek je přílohou tohoto dokumentu. 
 
3. termíny konání profilové části maturitní zkoušky 

Praktické zkoušky a písemné zkoušky 14-30. dubna 2020, konkrétní   
termíny budou upřesněny 

    

Odevzdání mat. prací   3. dubna 2020 
(výtvarná výchova a informatika) 
 
Ústní zkoušky společné i profilové části 18-29. května 2020, konkrétní   

termíny pro třídy budou 
upřesněny 

 
    

4. témata pro zkoušky z jednotlivých předmětů 

Témata jsou uveřejněna na http://www.gymta.cz/cz/studium/informace-o-studiu/maturitni-
zkouska/profilova-cast. 
 
 
 
V Táboře dne 29. 9. 2019 
  
  
 ………………………………………….. 
       RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. 
               ředitel školy  
 
 


