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Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 na GVM
V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR
č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel Gymnázia Velké Meziříčí nabídku
povinných a nepovinných zkoušek, formu zkoušek a další informace, které se týkají maturitní zkoušky na
Gymnáziu Velké Meziříčí ve školním roce 2016/2017.

Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Velké Meziříčí
Základní dokumenty:




Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Učební plán Gymnázia Velké Meziříčí

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové
(školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část maturitní zkoušky:
Ve společné částí maturitní zkoušky (MZ) koná žák dvě povinné zkoušky:
1. z českého jazyka a literatury
2. z cizího jazyka nebo matematiky.
Dále může konat maximálně dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika. Povinné i nepovinné
zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle
katalogů požadavků.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou komplexní zkoušky a skládají se ze tří dílčích
zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek představuje na GVM tyto jazyky: anglický, německý. Žák
nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou1. Při výběru cizího
jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo
druhý.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu
dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

1

Stejně tak nemůže žák konat nepovinnou zkoušku z matematiky, jestliže si ji vybral jako povinnou zkoušku.
1

Profilová část maturitní zkoušky:
Profilová část MZ se na GVM skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.
Zkoušky v profilové části se konají ústní formou, kromě nepovinné zkoušky z předmětu Matematika+, která
je písemná. V profilové části maturitní zkoušky nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného jazyka, ze
kterého skládal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Pokud žák ve společné části maturitní zkoušky
zvolí místo cizího jazyka matematiku, je povinen vykonat zkoušku z cizího jazyka v profilové části a nemůže
si již matematiku v profilové části zvolit. Ke zkoušce z daného předmětu v profilové části je možno se
přihlásit, pokud činila hodinová dotace daného předmětu ve vyšším stupni osmiletého studia a ve
čtyřletém studiu alespoň 144 vyučovacích hodin.
Nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského
zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději
31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném
vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky:













Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk)
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Matematika+
Informační a komunikační technologie
Fyzika
Chemie
Biologie
Výtvarná výchova
Hudební výchova

Termíny:






Přihlášky žáků k MZ: do 1. 12. 2016
Písemná žádost o nahrazení nepovinné zkoušky z cizího jazyka standardizovanou zkouškou:
do 31. 3. 2017
Písemná práce z českého jazyka a literatury: 11. 4. 2017
Ostatní písemné části MZ: pracovní dny v období od 2. 5. 2017 do 9. 5. 2017
Ústní část MZ na GVM: 22. 5. – 26. 5. 2017

Podrobnější informace jsou např. na webové stránce: www.novamaturita.cz.

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
ředitel gymnázia
Září 2016
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