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Pokyn k profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021
Podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb.,
vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů,
stanovuji pro obory:
79-41-K/41, Gymnázium, denní studium, délka studia 4 roky,
79-41-K/61, Gymnázium, denní studium, délka studia 6 let,
79-41-K/81, Gymnázium, denní studium, délka studia 8 let

tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část ústní maturitní zkoušky:
➢ Anglický jazyk
➢ Německý jazyk
➢ Francouzský jazyk
➢ Španělský jazyk
➢ Matematika
➢ Fyzika
➢ Chemie
➢ Biologie
➢ Geografie
➢ Dějepis
➢ Dějiny umění
➢ Základy společenských věd
➢ Informatika a výpočetní technika
➢ Ekonomika a účetnictví
➢ Humanitní vědy (obsahem je více obsahově příbuzných předmětů)
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Žák si povinně zvolí 2 předměty profilové maturitní zkoušky.
Žák si pro profilové zkoušky volí předměty odlišné od předmětů společné části maturitní zkoušky.
Všechny zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají ústní formou. Ústní zkouška se koná
před zkušební maturitní komisí.
Podle § 169, odst. 1 – 3:
Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 – 30 témat. Zveřejněná témata
jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní
zkoušce trvá 15 minut. Příprava pro maturitní zkoušku z chemie je prodloužena o 15 minut.
V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, rozhoduje o prodloužení doby přípravy nejpozději 14
dnů před započetím zkoušky ředitelka školy. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
Žák si může zvolit také zkoušku nepovinnou – z výše uvedené nabídky povinných předmětů
k profilové maturitní zkoušce.

V Českém Krumlově dne 10. září 2020
PaedDr. Hana Bůžková, ředitelka školy
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