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a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, platný od 1. 9. 2018 

 

Příloha č. 2 
 

V návaznosti na opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia obor vzdělání 79-41-K/81 dochází s účinností od 1. 10. 2020 

k následující změně Školního vzdělávacího programu vyššího gymnázia jako součásti Základní školy 

a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, platného od 1. 9. 2018. 

 

Dosavadní znění kapitoly 2.3.3 Organizace maturitní zkoušky se ruší a kapitola zní následovně: 

 

2.3.3 Organizace maturitní zkoušky 

 

Způsob a podmínky ukončování vzdělávání stanoví § 77 a následující školského zákona a vyhláška  

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, 

pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední 

vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

 

Společná část maturitní zkoušky 

1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem),  

a 

c) matematika. 

2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 

zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů 

uvedených v odstavci 1 písm. b) a c). 

 3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 

testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem 

a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.  

4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. 

 

 

 

 

 



Profilová část maturitní zkoušky 
 

1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák 

ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 

2 povinných zkoušek, které žák volí z nabídky stanovené ředitelem školy. 

2) Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák 

může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.  

3) Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných 

zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkou-

šek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové 

části maturitní zkoušky. 

4) Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

5) Profilové zkoušky z ostatních předmětů se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí. 

 

 

 

V Konici 31. 8. 2020          Mgr. Eva Obrusníková 

          Ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


