Vnitřní předpis

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021
GYMNÁZIUM
Omská 1300, Praha 10
Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta
Schválil:
Mgr. Miloslav Nápravník
Škola:

Číslo vnitřního předpisu:
Počet stran včetně příloh:
Účinnost od:

3
31. 10. 2020

Čl. 1
Na základě § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů, stanovuje tímto předpisem ředitel Gymnázia v Praze 10, Omská 1300, nabídku
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (dále jen PČMZ) pro
školní rok 2020/2021, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek.
Čl. 2
(1)

(2)

Profilová část maturitní zkoušky (PČMZ) se skládá:
a)
ze zkoušky z českého jazyka a literatury (konané formou písemné práce a
formou ústní zkoušky)
b)
ze zkoušky z cizího jazyka (konané formou písemné práce a formou ústní
zkoušky), pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní
zkoušky SČMZ zvolil cizí jazyk,
c)
z dalších 2 povinných zkoušek, které si žáci volí z nabídky uvedené v příloze
č. 1. Forma a témata těchto zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 1.
Žák může zvolit jako povinné zkoušky PČMZ 2021 pouze předměty, jejichž součet

týdenních vyučovacích dob v posledních 4 ročnících stanovených učebním
plánem školního vzdělávacího programu činí nejméně průměrně 4 vyučovací
hodiny týdně.
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

Jestliže si žák nezvolil předmět cizí jazyk jako (SČMZ), musí si zvolit (aspoň
jeden) předmět cizí jazyk jako povinnou zkoušku PČMZ (konané formou písemné
práce a formou ústní zkoušky).
Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zkoušky si žáci volí z nabídky
uvedené v příloze č. 2. Forma a témata těchto zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 2.
Zkoušky PČMZ se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (ÚZ).
Ústní zkoušky PČMZ jsou veřejné s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o
hodnocení žáka.
Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná
všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a
podzimním zkušebním období.
Žák se přihlašuje k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce
podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy na předepsaném formuláři.
Formulář přihlášky obdrží každý žák od ředitele školy.
Na přihlášce k maturitní zkoušce uvede žák zvolené povinné zkoušky, zvolené
nepovinné zkoušky a další údaje uvedené v prováděcím právním předpisu.
Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných povinných a povinně
volitelných předmětů.
Přihlášku k maturitní zkoušce odevzdá žák řediteli školy, a to:
a) do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období,
b) do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období.
Zkoušky konané formou ústní zkoušky se v jarním období a v podzimním období
konají v rozmezí stanoveném právním předpisem.
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(14) Konkrétní termíny ústních zkoušek PČMZ
měsíc před jejich konáním.

stanoví ředitel školy nejpozději jeden

Čl. 3

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(1)

(2)

(3)

(4)

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 7 měsíců před
datem první zkoušky na www.omska.cz 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou
platná pro jarní a podzimní zkušební období.
Vyučující cizího jazyka mohou podle pokročilosti jazykové skupiny stanovit této
skupině ze zveřejněného seznamu menší počet témat, nejméně však celkem 20.
S tímto výběrem jsou povinni do 30. 9. 2020 seznámit žáky příslušné jazykové
skupiny.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, u předmětu využití digitálních technologií a
deskriptivní geometrie 30 minut. O prodloužení doby přípravy rozhoduje nejpozději
14 dnů před započetím zkoušky předseda zkušební maturitní komise. Ústní zkouška
trvá nejdéle 15 minut.
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Čl. 4
(1) Konkretizace a specifikace PČ MZ 2021 (termíny, hodnocení, formy, pravidla průběhu
apod.) stanoví MŠMT ČR prováděcím právním předpisem.
(2) Tento vnitřní předpis platí pro školní rok 2020/21 nabývá účinnosti dne 31. 10. 2020.

Mgr. Miloslav Nápravník
ředitel školy
Schéma:
SČMZ
ČJL (DT)
ČJL (DT)

CJ(DT)
M (DT)

PČMZ
ČJL (PP, ÚZ)
ČJL (PP, ÚZ)

CJ(PP, ÚZ)
CJ(PP, ÚZ)

VP1
VP1

VP2

Poznámka: VP=povinná zkouška - volitelný předmět

Strana 2

6.10.2020

Vnitřní předpis

Příloha č. 1:
Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2021
Obor: 79-41-K/41- gymnázium
Zkušební předměty:
Anglický jazyk
Biologie
Dějepis
Deskriptivní geometrie
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Matematika
Německý jazyk
Španělský jazyk
Výtvarná výchova
Využití digitálních technologií
Základy společenských věd
Zeměpis

Obor: 79-41-K/81 - gymnázium
Zkušební předměty:
Anglický jazyk
Biologie
Dějepis
Deskriptivní geometrie
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Matematika
Německý jazyk
Španělský jazyk
Výtvarná výchova
Využití digitálních technologií
Základy společenských věd
Zeměpis

Zkoušky se konají formou ústní zkoušky (ÚZ); zkoušky z cizího jazyka se konají
formou ústní zkoušky (ÚZ) a písemné práce (PP).
Témata ÚZ PČMZ jsou zveřejněna na www.omska.cz, příp. k dispozici u vyučujících.
Příloha č. 2:
Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2021
Obor: 79-41-K/41- gymnázium
Zkušební předměty:
Anglický jazyk
Biologie
Dějepis
Deskriptivní geometrie
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Matematika
Německý jazyk
Španělský jazyk
Výtvarná výchova
Využití digitálních technologií
Základy společenských věd
Zeměpis

Obor: 79-41-K/81 - gymnázium
Zkušební předměty:
Anglický jazyk
Biologie
Dějepis
Deskriptivní geometrie
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Matematika
Německý jazyk
Španělský jazyk
Výtvarná výchova
Využití digitálních technologií
Základy společenských věd
Zeměpis

Zkoušky se konají formou ústní zkoušky (ÚZ); zkoušky z cizího jazyka se konají
formou ústní zkoušky (ÚZ) a písemné práce (PP).
Témata ÚZ PČMZ jsou zveřejněna na www.omska.cz, příp. k dispozici u vyučujících.
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