
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

 

Společná část maturitní zkoušky – jarní (podzimní) 

termín 2021 

Zásady: 

a) Žák koná ve společné části 2 povinné zkoušky formou didaktického testu. 

b) Jedním z předmětů je český jazyk a literatura, jako druhý předmět si volí matematiku nebo 

cizí jazyk. 

c) Žák se může přihlásit k nepovinné zkoušce z cizího jazyka, matematiky a matematiky 

rozšiřující. 

 

Profilová část maturitní zkoušky - jarní (podzimní) 

termín 2021 

Zásady: 

a) Žák koná z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka písemnou zkoušku a ústní zkoušku 

před maturitní komisí. 

b) Žák si musí zvolit v profilové části další 2 povinné zkoušky. V povinné zkoušce profilové 

části se nemohou opakovat zkušební předměty ze společné části maturitní zkoušky. 

c) Žák si může zvolit v profilové části 0-2 nepovinné zkoušky. 

d) Pokud si žák zvolí ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí si v profilové 

části zvolit cizí jazyk. 

 

Nabídka zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky: 

 

Povinná i nepovinná zkouška se bude konat formou ústní zkoušky před maturitní komisí v 

následujících předmětech (vyjma informatiky a výpočetní techniky a estetické výchovy): 

a) cizí jazyk 1. anglický 

2. německý 

3. ruský 

b) matematika 

c) základy společenských věd 

d) biologie 

e) chemie 

f)  fyzika 

g) dějepis 

h) zeměpis 

ch) informatika a výpočetní technika( formou obhajoby maturitní práce ) 

i)   estetická výchova (formou obhajoby maturitní práce ) 

 
 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 

nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost 

použít Pravidla českého pravopisu. 



Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu 

zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 

 

Zkoušku z cizího jazyka lze v profilové části nahradit výsledkem standardizované zkoušky 

na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce. 

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu 

zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a 

podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Písemnou žádost o nahrazení 

zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v 

jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním období. Součástí žádosti je úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 

standardizované jazykové zkoušky. 

 

 
 

V Bystřici nad Pernštejnem, 30.9.2020 
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PaedDr. Milan Hanák 

ředitel školy 


