Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 ÚPICE
tel.: 499 881 275

Stanovení zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky
Školní rok:

2021 / 2022

Obor:

79-41-K/81 Gymnázium

Třída:

oktáva

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, matematika

2 povinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitelka školy
+ povinná zkoušky z českého
jazyka a literatury
+ povinná zkouška z cizího jazyka,
pokud si žák ve společné části
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk

2021

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:
cizí jazyk, matematika, matematika
rozšiřující

2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitelka školy

V rámci společné části vykoná žák povinně didaktický test z českého jazyka (délka trvání 75 minut) a povinně
volitelně buď didaktický test z cizího jazyka (délka trvání 40 + 60 minut), nebo z matematiky (délka trvání 120
minut). Zkoušky mají jednu úroveň obtížnosti. Hodnocení se provádí na škále uspěl – neuspěl s procentuálním
vyjádřením úspěšnosti.
Didaktické testy maturitní zkoušky se konají v týdnu od 2. 5. 2022.
Žák má možnost zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky (výběr z předmětů matematika nebo další cizí jazyk) a
dále může jako nepovinnou zkoušku společné části zvolit předmět matematika rozšiřující. Hodnocení
nepovinných částí se provádí obdobně jako u povinných zkoušek společné části.
V rámci profilové části vykoná žák zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z 2 dalších povinných zkoušek.
Nelze skládat maturitní zkoušku ze stejného předmětu ve společné a profilové části.
Zkouška z českého a cizího jazyka je v profilové části vždy kombinovaná a skládá se z písemné a ústní zkoušky.
Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka lze v souladu s § 19a Vyhlášky 177/2009 v platném znění, nahradit
certifikátem z mezinárodní jazykové zkoušky. Obdobně lze nahradit i jednu nepovinnou zkoušku.
Nepovinně je možné zvolit nejvýše dvě další zkoušky.
Písemná práce z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk se koná v předsunutých termínech v týdnu od
25. 4. 2022.
Forma zkoušky:
- kombinovaná zkouška – ústní a písemná část (pro předměty český a cizí jazyk),

-

ústní zkouška před zkušební komisí (pro všechny ostatní předměty, pro povinné i nepovinné profilové
zkoušky).
Povinnou zkoušku lze konat pouze z předmětů, kde součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících
stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4
vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných částí vzdělávacího
obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.
Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného
seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části, nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil
jako povinné. Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do celkového výsledku zkoušky se
nezapočítává.
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu se budou konat od pondělí
16. května 2021.
Nabídka a forma povinných a nepovinných zkoušek profilové části:
1. a 2. zkouška – žák volí dva z těchto předmětů (pokud volí cizí jazyk, musí to být jiný jazyk, než ten, z kterého
skládá povinnou zkoušku společné části):













Český jazyk
ústní zkouška, písemná zkouška
Anglický jazyk
ústní zkouška, písemná zkouška
Německý jazyk
ústní zkouška, písemná zkouška
Matematika
ústní zkouška
(pokud volí matematiku v povinné zkoušce společné části maturity, nemůže si ji žák zvolit jako povinnou
zkoušku profilové části maturitní zkoušky)
Biologie
ústní zkouška
Chemie
ústní zkouška
Dějepis
ústní zkouška
Zeměpis
ústní zkouška
Fyzika
ústní zkouška
Základy společenský věd
ústní zkouška
Tělesná výchova
ústní zkouška, praktická zkouška

V Úpici, dne 25. 09. 2021

Ing. Jana Nývltová, CSc.
ředitelka školy

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 ÚPICE
tel.: 499 881 275

Stanovení zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky
Školní rok:

2021 / 2022

Obor:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Třída:

4. S

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
ROK

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk a matematika

3 povinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitelka školy
+ povinná zkoušky z českého
jazyka a literatury
+ povinná zkouška z cizího jazyka,
pokud si žák ve společné části
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk

2021

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:
cizí jazyk, matematika, matematika
rozšiřující

2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitelka školy

V rámci společné části vykoná žák povinně didaktický test z českého jazyka (délka trvání 75 minut) a povinně
volitelně buď didaktický test z cizího jazyka (délka trvání 40 + 60 minut), nebo z matematiky (délka trvání 120
minut). Zkoušky mají jednu úroveň obtížnosti. Hodnocení se provádí na škále uspěl – neuspěl s procentuálním
vyjádřením úspěšnosti.
Didaktické testy maturitní zkoušky se konají v týdnu od 2. 5. 2022.
Žák má možnost zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky (výběr z předmětů matematika nebo další cizí jazyk) a
dále může jako nepovinnou zkoušku společné části zvolit předmět matematika rozšiřující. Hodnocení
nepovinných částí se provádí obdobně jako u povinných zkoušek společné části.
V rámci profilové části vykoná žák zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z 2 dalších povinných zkoušek.
Nelze skládat maturitní zkoušku ze stejného předmětu ve společné a profilové části.
Zkouška z českého a cizího jazyka je v profilové části vždy kombinovaná a skládá se z písemné a ústní zkoušky.
Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka lze v souladu s § 19a Vyhlášky 177/2009 v platném znění, nahradit
certifikátem z mezinárodní jazykové zkoušky. Obdobně lze nahradit i jednu nepovinnou zkoušku.
Nepovinně je možné zvolit nejvýše dvě další zkoušky.
Písemná práce z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk se koná v předsunutých termínech v týdnu od
25. 4. 2022.
Forma zkoušky:
- kombinovaná zkouška – ústní a písemná část (pro předměty český a cizí jazyk),

-

ústní zkouška před zkušební komisí (pro všechny ostatní předměty, pro povinné i nepovinné profilové
zkoušky).
Povinnou zkoušku lze konat pouze z předmětů, kde součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících
stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4
vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných částí vzdělávacího
obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.
Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze stejného
seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části, nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil
jako povinné. Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do celkového výsledku zkoušky se
nezapočítává.
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu se budou konat od pondělí
23. května 2022.

Nabídka a forma povinných a nepovinných zkoušek profilové části:
povinná zkouška: Český jazyk a literatura
povinná zkouška: Anglický jazyk
povinná zkouška: Německý jazyk
povinná zkouška: Právo
povinná zkouška: Veřejná správa
povinná zkouška:
Účetnictví, Právo, Veřejná správa, Ekonomika a sociální politika
7. a další nepovinná zkouška: žák volí jeden z těchto předmětů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

pokud volí cizí jazyk, musí to být jiný jazyk, než ten, ze kterého skládá povinnou zkoušku společné části

Anglický jazyk
Německý jazyk
-

forma ústní a písemné zkoušky
forma ústní a písemné zkoušky
forma ústní a písemné zkoušky
forma ústní zkoušky
forma ústní zkoušky
forma praktické zkoušky

forma ústní zkoušky
forma ústní zkoušky

pokud volí matematiku, nemůže si ji žák zvolit jako povinnou zkoušku ve společné části

Matematika

forma ústní zkoušky

V Úpici, dne 25. 09. 2021

Ing. Jana Nývltová, CSc.
ředitelka školy

