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LABYRINT SVĚTA II
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Organizace maturitní zkoušky
Podpis ředitele školy:

č.j. GUH/1849/2018

Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Uherské Hradiště
ve školním roce 2018/2019 a v letech následujících
(na základě Vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
s maturitní zkouškou)

Žák se k maturitní zkoušce přihlašuje písemnou přihláškou ke stanovenému datu do 1.
prosince pro jarní období a do 25. června pro podzimní období maturitních zkoušek.
Maturitní zkouška se skládá ze společné části a z profilové části maturitní zkoušky.

Společná část se skládá ze dvou povinných zkoušek:
1. zkouška z českého jazyka (komplexní zkouška):
a) didaktický test,
b) písemná práce,
c) ústní zkouška.
Ředitel školy zpřístupní žákům do 30. 9. školního roku, v němž se maturitní zkouška
koná, školní seznam literárních děl s nejméně 60 tituly české a světové literatury. Školní
seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění. Žák si
připraví podle kritérií pro výběr vlastní seznam 20 literárních děl a odevzdá jej řediteli školy do
31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky
z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

2. zkouška z cizího jazyka nebo matematiky
A
zkouška z cizího jazyka – na Gymnáziu Uh. Hradiště lze konat z anglického,
francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Je to opět zkouška komplexní:
a) didaktický test,
b) písemná práce,
c) ústní zkouška.
Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si
vylosuje.
B

zkouška z matematiky - skládá se pouze z didaktického testu.

Žák může konat až 2 zkoušky nepovinné. Volí si je z portfolia povinných zkoušek společné části.
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Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek:
Nabídka profilových zkoušek:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Český jazyk a literatura
Matematika
Společenské vědy
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Biologie
Chemie
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Deskriptivní geometrie
Programování
Informatika a výpočetní technika
Žák si volí 2 zkoušky povinné a může konat až 2 zkoušky nepovinné.
Forma zkoušek je ústní, pouze maturitní zkouška z výtvarné výchovy a programování je
kombinovaná: obhajoba maturitní práce a ústní zkouška.
Po zvolení komplexní zkoušky z vyučovacího předmětu ve společné části (JA, JN, JF, JR, JŠ)
nelze konat tu stejnou zkoušku v profilové části.
Matematika, stejně jako i český jazyk a literatura, může být zvolena ve společné, i v profilové
části (vzhledem k rozdílnosti charakteru či náplně). Pokud žák vykonává maturitní zkoušku ve
společné části z matematiky a českého jazyka, není možné si vybrat obě profilové maturitní
zkoušky ze stejných předmětů.
Příprava na ústní zkoušku je 15 min., zkouška trvá 15 minut.
Ředitel školy pro každou zkoušku stanoví 20 – 30 témat. Tato témata se zachovávají i pro
opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma v jedné třídě.
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku
za podmínek odpovídajících jeho zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu znevýhodnění.
Posudek vydává Pedagogicko-psychologická poradna.
Další informace o maturitních zkouškách jsou uvedeny v platném znění ustanovení vyhlášky č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou a Gymnázium Uherské Hradiště je povinno tuto vyhlášku dodržovat.
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Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka:
Pokud si žák zvolí v profilové části maturitní zkoušky nepovinně zkoušku z cizího jazyka a
současně doloží certifikát o složení standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka minimálně
na úrovni B1, pak ředitel školy může rozhodnout o nahrazení této zkoušky uvedeným
mezinárodně uznávaným certifikátem. Seznam uznávaných zkoušek je zveřejněn na webových
stránkách: http://www.msmt.cz/ a www.novamaturita.cz.
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