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Vnitřní předpis k podobě maturitní zkoušky
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,
vnitřní předpis, informace a pokyny k podobě maturitní zkoušky 2022.

I. Společná část maturitní zkoušky
A) Žák koná ve společné části maturitní zkoušky zkoušku ze dvou povinných zkušebních předmětů:
1. český jazyk a literatura (didaktický test)
2. výběr jednoho z předmětů: cizí jazyk nebo matematika (didaktický test).
B) Kromě povinných zkoušek může složit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk,
matematika a matematika rozšiřující.
Všechny zkoušky se konají v jediné úrovni obtížnosti.
Cizí jazyk vybírá z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský.
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.

II. Profilová část maturitní zkoušky
A) Žák koná profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury. Pokud si zvolil ve společné části
maturitní zkoušky cizí jazyk, pak také z tohoto cizího jazyka a z 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.
Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části MZ zařadit jen předměty, jejichž
součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených ŠVP činí za celou dobu
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.
B) Žák může konat nejvýše dvě nepovinné profilové zkoušky dle výběru z výše uvedených
předmětů.
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají dvě části, konají se
formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou písemné zkoušky. Písemná část zkoušky
se uskuteční v dubnu 2022.
Maturitní profilová zkouška z předmětu fyzika se uskuteční písemnou formou ve stanovené
délce 150 minut v dubnu 2022.
Maturitní profilová zkouška z předmětu informatika se uskuteční praktickou formou ve
stanovené délce 180 v dubnu 2022.
Zkoušky z dalších předmětů profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební
komisí. Termín ústní profilové části maturitní zkoušky je určen na období druhé poloviny května
2022.
Přehled maturitních témat je k dispozici na internetových stránkách školy https://gymlovo.cz.
V Lovosicích 30. září 2021
Mgr. Marek Bušek
ředitel školy

