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Pokyn ředitele školy k profilovým maturitním zkouškám
MZ 2022
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, vydává v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon) a jeho legislativní aktuálně platnou právní novelou ze dne 25. srpna 2020, ve znění
zákona číslo 179/2006 Sb., zákona číslo 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a Vyhláškou MŠMT č.
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
v platném znění, pokyn k průběhu profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022.

Profilová část maturitní zkoušky
Žák koná profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury. Pokud si zvolil ve společné části
maturitní zkoušky cizí jazyk, pak z tohoto cizího jazyka a dalších dvou povinných zkušebních předmětů
dle výběru z níže uvedených předmětů a při dodržení stanovených omezení: dějepis, zeměpis, fyzika,
chemie, biologie, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, občanský a
společenskovědní základ, informatika a matematika.
Žák může volit pouze ty předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých
ročnících stanovených ŠVP činí za celou dobu jeho vzdělávání nejméně čtyři hodiny.
Žák nemůže v profilové části volit předmět, ze kterého konal zkoušku v rámci společné části
s výjimkou českého jazyka, popřípadě cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části maturitní
zkoušky, v tomto případě je profilová zkouška z těchto předmětů povinná.
Žák může konat nejvýše dvě nepovinné profilové zkoušky dle výběru z výše uvedených předmětů.
Forma profilové části maturitní zkoušky:
 písemná práce z českého jazyka a literatury ve formě jednoho souvislého textu s minimálním
rozsahem 250 slov, žák si pro písemnou práci zvolí jedno z nabízených témat, čas na volbu
zadání a vypracování práce je 150 minut
 písemná práce z cizího jazyka ve formě dvou souvislých textů s minimálním rozsahem 130 a 70
slov pro jednotlivé části, kde žákům bude pro každou část písemné práce samostatně určeno
jednotné zadání, ve stanovené délce 120 minut.
 písemná práce z fyziky ve stanovené délce 150 minut
 praktická zkouška z informatiky ve stanovené délce 180 minut
 ústní zkouška před zkušební komisí z českého jazyka a literatury podle seznamu žákem
zvolených 20 literárních děl vybraných ze školního seznamu literárních děl respektující stanovená
pravidla výběru
 ústní zkouška před zkušební komisí z cizího jazyka, pokud byl volen ke společné části maturitní
zkoušky, v tomto případě lze za předem stanovených právních podmínek 1 povinnou zkoušku
profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané
standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem na jazykové
úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší,
nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 ústní zkouška před zkušební komisí ze dvou dalších předmětů z výběru stanoveného ředitelem
školy
Přehled maturitních témat je k dispozici na internetových stránkách školy https://gymlovo.cz.
V Lovosicích 23. srpna 2021
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