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Maturitní zkouška 

v jarním a podzimním termínu školního roku 2019/2020

na Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45. 

Stanovení podmínek maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce pro 
vzdělávací obory 7941K41 – Gymnázium a 7941K81 – Gymnázium. 

Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., 

vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 
214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 1. povinná zkouška: český jazyk a literatura.

 2. povinná zkouška: žák volí jeden z předmětů matematika a cizí jazyk*).

 Nepovinná zkouška: žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, volí mezi 
předměty matematika a cizí jazyk*). Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož 
předmětu, ze kterého koná povinnou zkoušku.

*) Volba z cizích jazyků A, Fr, N, Š, R (v případě nepovinné zkoušky jiný cizí jazyk se rozumí 
jako jiný předmět). 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků jsou zkoušky komplexní (didaktický 
test, písemná práce, ústní zkouška), zkouška z matematiky se koná formou didaktického 
testu. 

2. Zkoušky v profilové části stanovil ředitel školy takto:

 1. povinná profilová zkouška

 2. povinná profilová zkouška

U obou zkoušek žák volí z nabídky předmětů stanovených ředitelem školy, tj.: 

biologie, cizí jazyk (A, Fr, N, Š, R), dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, 
informatika, matematika,  výtvarná výchova, základy společenských věd, zeměpis. 

Při volbě profilové zkoušky musí být zvolený předmět zařazen v učebním plánu 
školního vzdělávacího programu s celkovým počtem nejméně 144 hodin po dobu 
vzdělávání.

Žák nemůže v povinné profilové zkoušce volit stejný cizí jazyk jako ve společné části. 
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 Nepovinná profilová zkouška: Žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky
předmětů stanovených ředitelem školy, tj.:

biologie, cizí jazyk (A, Fr, N, Š, R), dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, informatika, 
matematika,  výtvarná výchova, základy společenských věd, zeměpis.  

Všechny zkoušky v profilové části mají stanovenou formu ú    stní  zkoušky před zkušební 
maturitní komisí. 

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška, která od školního roku 2016/2017 již není 
součástí portfolia nepovinných profilových zkoušek, ale koná se v rámci tzv. pokusného 
ověřování a mohou se k ní přihlásit všichni žáci závěrečných maturitních ročníků. K této 
zkoušce se žáci budou přihlašovat až poté, co podají svou přihlášku k maturitní zkoušce, a 
přihlášení bude probíhat prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka. Zkouška se koná 
na spádových školách formou didaktického testu. 

Termín pro podávání přihlášek, časový rozvrh didaktických testů a písemných zkoušek 
(jednotné zkušební schéma) ve společné části stanoví vyhláška. Termíny ústních zkoušek 
společné části a termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel 
školy nejpozději dva měsíce před konáním zkoušek. 

V Olomouci 27. 9. 2019  PhDr. Karel Goš, v. r. 
ředitel školy 




