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Dobříš, 28. září 2019 

Nabídka předmětů a stanovení podmínek profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2019/20 pro obě zkušební období 

Na základě § 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a s přihlédnutím k vyhlášce č. 177/2009 Sb. (Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou), ve znění pozdějších předpisů, určuji pro školní rok 

2019/2020 jarní i podzimní zkušební období následující nabídku zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky oborů vzdělávání 7941K81 a 7941K41: 

Předmět Forma zkoušky 

Anglický jazyk ústní zkouška (15 minut) 

Francouzský jazyk ústní zkouška (15 minut) 

Německý jazyk ústní zkouška (15 minut) 

Ruský jazyk ústní zkouška (15 minut) 

Matematika ústní zkouška (15 minut) 

Základy společenských věd ústní zkouška (15 minut) 

Dějepis ústní zkouška (15 minut) 

Zeměpis ústní zkouška (15 minut) 

Biologie ústní zkouška (15 minut) 

Chemie ústní zkouška (15 minut) 

Fyzika ústní zkouška (15 minut) 

Ekonomika ústní zkouška (15 minut) 

Hudební výchova praktická zkouška (30 minut), ústní zkouška (15 minut) 

Výtvarná výchova praktická zkouška (240 minut), ústní zkouška (15 minut) 

 

  



Stanovení podmínek: 

1. Žák volí dva různé předměty z nabídky – povinné předměty. 

2. Pokud žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky matematiku, povinně volí v profilové části 

jeden z cizích jazyků z nabídky. 

3. Žák může zvolit další dva různé předměty z nabídky (odlišné od povinných) – nepovinné 

předměty. 

4. V profilové části maturitní zkoušky nelze zvolit stejný povinný předmět jako ve společné části. 

5. Zvolené předměty profilové části (povinné i nepovinné) uvede na přihlášce k maturitní zkoušce 

do 1. 12. 2019. 

 

Žák se může po přihlášení k maturitní zkoušce dle bodu 5 přihlásit k nepovinné zkoušce 

Matematika+. Přihlášení si zajišťuje sám žák prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání. 

 

Termíny: 

1. Praktické zkoušky: 2. dubna 2020. 

2. Ústní zkoušky: 18. až 22. května 2020. 

 

Hodnocení: 

Zkouška z výtvarné výchovy má dvě části: praktickou a ústní zkoušku. U ústní maturitní zkoušky  se 

věnuje žák prezentaci výtvarných prací a zkoušení z teorie výtvarné výchovy a dějin umění v poměru 

1:2 ve prospěch teorie a dějin. Poměr vah známek z praktické a ústní zkoušky je 1:1. V případě 

nerozhodného hodnocení o výsledné známce maturitní komise hlasuje, při rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedy komise. 

 

Zkouška z hudební výchovy má dvě části: praktickou a ústní zkoušku. Poměr vah známek z praktické  

a ústní zkoušky je 1:1. V případě nerozhodného hodnocení o výsledné známce maturitní komise 

hlasuje, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.  

 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 

a) 1 – výborný, 

b) 2 – chvalitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatečný, 

e) 5 – nedostatečný. 
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 ředitel školy 


		2019-09-28T13:15:58+0200
	RNDr. Jiří Kastner




