
1 

 

Gymnázium Velké Meziříčí 
Vnitřní předpis gymnázia 
www.gvm.cz 

Maturitní zkouška na GVM ve školním roce 2022/2023  

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 2021/2022.  

 

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 

 Školní vzdělávací program Gymnázia Velké Meziříčí 

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 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 z matematiky.  
 
Dále může konat maximálně dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika, matematika 
rozšiřující.  
 
Všechny zkoušky společné části se konají formou didaktického testu.  

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek představují 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. 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“, nebo neuspěl(a) 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 
 

Profilová část maturitní zkoušky 

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. 

Profilová část maturitní zkoušky se na GVM skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, 
maximálně dvou dalších povinných zkoušek a maximálně dvou nepovinných zkoušek. 

                                                           
1 Stejně tak nemůže žák konat nepovinnou zkoušku z matematiky, jestliže si ji vybral jako povinnou zkoušku. Může 
však konat nepovinnou zkoušku z matematiky rozšiřující. 
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Jestliže si žák zvolí ve společné části didaktický test z matematiky, v profilové části koná zkoušku z českého 
jazyka a literatury, z cizího jazyka a jednu další povinnou zkoušku podle vlastního výběru z nabídky 
profilových zkoušek. 

Jestliže si žák zvolí ve společné části didaktický test z cizího jazyka, v profilové části koná zkoušku z českého 
jazyka a literatury, z cizího jazyka a dvě další povinné zkoušky podle vlastního výběru z nabídky profilových 
zkoušek. 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky (včetně formy konání): 

 Český jazyk a literatura, (písemná práce 40 %, ústní zkouška 60 %) 

 Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk), (písemná práce 40 %, ústní zkouška 60 %) 

 Základy společenských věd (ústní zkouška) 

 Dějepis (ústní zkouška) 

 Zeměpis (ústní zkouška) 

 Matematika (ústní zkouška) 

 Informační a komunikační technologie (ústní zkouška) 

 Fyzika (ústní zkouška) 

 Chemie (ústní zkouška) 

 Biologie (ústní zkouška) 

 Výtvarná výchova (ústní zkouška) 

 Hudební výchova (ústní zkouška) 

 
Termíny: 

 Přihlášky žáků k MZ: do 1. 12. 2022. 

 Písemná žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka standardizovanou zkouškou do 31. 3. 2023. 

 V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v termínu od úterý 2. května 2023 do pátku 
5. května 2023. 

 Písemné práce profilové části MZ se konají od 3. dubna 2023 do 5. dubna 2023. 

 Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají na GVM v týdnu 
od 22. května 2023 do 26. května 2023.  

 
 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury  

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má charakter komplexní jazykové zkoušky a skládá ze dvou 

částí – z písemné práce a z ústní zkoušky. 

Písemná práce 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah 

je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pro konání písemné práce má žák 

možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 
zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob 
zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

Ústní zkouška 

Škola zveřejní do 30. 9. 2022 třídní seznamy četby, z kterých si žáci zvolí 20 děl. 

Při ústní zkoušce si žák vybírá ze svého seznamu 20 literárních děl. Tento seznam odevzdá žák řediteli školy 
do 31. března roku 2023.  
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Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek 
nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich 
vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 
vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava 
k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3. 2023 vlastní seznam literárních děl, 
losuje u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl. 

 

Profilová zkouška z cizího jazyka 

Maturitní zkouška z anglického jazyka (z německého jazyka) má charakter komplexní jazykové zkoušky 

a skládá ze dvou částí – z písemné práce a z ústní zkoušky. 

Písemná práce 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém rozsahu 200 až 

250 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák 

možnost použít překladový slovník. 

Pro písemnou zkoušku z cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce 

obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

Ústní zkouška 

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní 
zkoušku. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo 
více zadání ke konkrétnímu tématu. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce 
trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 
 
Profilovou zkoušku z cizího jazyka (povinnou či nepovinou) lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky 
podle školského zákona dokládající jazykové znalosti na dané jazykové úrovni, jestliže žák koná 4 povinné 
profilové zkoušky. 
 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se 
zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 
 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení 
výsledného hodnocení zkoušek navrhne ředitel školy a nejpozději před začátkem konání první zkoušky 
schvaluje zkušební maturitní komise. 
 
V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % 
a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 
 
RNDr. Aleš Trojánek, PhD., v. r. 
ředitel gymnázia 
září 2022 


