Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270
tel: +420 545 321 282, +420 545 577 371, e–mail: jaroska@jaroska.cz

Pravidla pro zkoušky profilové části
maturitní zkoušky pro rok 2021
Ředitel Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace, určuje podle platné legislativy nabídku
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021 a další pravidla pro jejich
konání.

Část 1: Nabídka zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části
Profilová část maturitní zkoušky se skládá:
a)

z Českého jazyka a literatury (forma: písemná práce a ústní zkouška), a zároveň

b)

pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk (možnosti: A, N, Fr, Š, R), pak ze
zkoušky z tohoto cizího jazyka (forma: písemná práce a ústní zkouška), a zároveň

c)

d)

z dalších dvou povinných zkoušek z následující nabídky:
●

Anglický jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška)

●

Německý jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška)

●

Francouzský jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška)

●

Španělský jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška)

●

Ruský jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška)

●

Matematika (pro 4.A – forma: písemná zkouška a ústní zkouška)

●

Matematika (pro 4.B, C, D – forma: ústní zkouška)

●

Fyzika (forma: ústní zkouška)

●

Chemie (forma: ústní zkouška)

●

Biologie (forma: ústní zkouška)

●

Molekulární biologie (forma: ústní zkouška)

●

Zeměpis (forma: ústní zkouška)

●

Dějepis (forma: ústní zkouška)

●

Společenské vědy (forma: ústní zkouška)

●

Dějiny umění (forma: ústní zkouška)

●

Informatika (forma: ústní zkouška)

●

Ekonomika (forma: ústní zkouška)

●

Latina (forma: ústní zkouška)

●

Deskriptivní geometrie (forma: písemná zkouška)

●

Hudební výchova (forma: praktická zkouška a ústní zkouška)

●

Výtvarná výchova (forma: obhajoba maturitní práce, praktická zkouška a ústní zkouška)

z případných nepovinných zkoušek, pokud si je žák zvolí.
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Část 2: Pravidla pro volbu zkušebních předmětů
Každý žák si vybere právě dva různé předměty z nabídky zkušebních předmětů uvedených v části 1
písmena c), přičemž dodrží následující pravidla:
1.

Všichni žáci třídy 4. A skládají povinně profilovou zkoušku z předmětu Matematika (pro 4.A).

2.

Zvolit lze pouze zkoušky z předmětů, které žák navštěvoval s celkovou dotací minimálně 4 hodiny
v posledních čtyřech ročnících studia.

Část 3: Pravidla pro volbu zkušebních předmětů nepovinných zkoušek
Každý žák si vybere nejvýše dva předměty z nabídky zkušebních předmětů ze seznamu uvedeného v části 1
písmena c), přičemž dodrží obě následující pravidla:
1.

Volí jiné zkušební předměty než pro povinné zkoušky.

2.

Zvolit lze pouze zkoušky z předmětů, které žák navštěvoval s celkovou dotací minimálně 4 hodiny
v posledních čtyřech ročnících studia.

Část 4: Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu povinnou zkoušku
profilové části maturitní zkoušky konanou z anglického jazyka, německého jazyka, francouzského jazyka,
španělského jazyka nebo z ruského jazyka (jako cizího jazyka, který si zvolil zároveň ve společné části
maturitní zkoušky) nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto
cizího jazyka dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím
programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky, doložené jazykový certifikátem (tzv. „nahrazující zkouška z cizího jazyka”).
Informace o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu
zkoušky z tohoto cizího jazyka, j s o u zveřejněny na webu MŠMT i na webu gymnázia.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března;
součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky.
Totéž platí, pokud si žák vybere některý v předchozím odstavci uvedený cizí jazyk jako nepovinný
předmět.
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Část 5: Další pravidla pro profilové zkoušky
Profilová zkouška z českého jazyka a literatury
Písemná práce
●

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov.

●

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

●

Záznam písemné práce se provádí zpravidla rukopisně. Ve výjimečných případech je možné
text vytvořit na počítači, a to pokud to doporučí PPP nebo pokud o to žák požádá. O jeho
žádosti rozhodne ředitel školy po konzultaci s vyučujícím českého jazyka, třídním učitelem a
výchovnou poradkyní.

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
●

Maturitní seznam literárních děl je uveden v systému Edupage gymnázia v sekci Webová
stránka – Maturity – MZ 2021.

●

Z uvedeného seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl, který bude
obsahovat alespoň 20 literárních děl dle následujících kritérií:
○

Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 literární díla;

○

světová a česká literatura 19. století – minimálně 3 literární díla;

○

světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 literární díla;

○

česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 literárních děl;

○

minimálně 2 literárními díly musí být zastoupena próza, poezie a drama;

○

žák vybírá alespoň 20 literárních děl - tedy 14 + dalších alespoň 6 libovolně
zvolených (z maturitního seznamu děl);

○
●

od jednoho autora mohu být zvolena maximálně dvě díla.

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl svému vyučujícímu českého jazyka a literatury
nejpozději do 31. března 2021.

●

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Profilová zkouška z cizího jazyka
Následující pravidla platí pro výběr cizího jazyka dle nabídky z části 1 písmena b) (tj. cizího
jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky) a následujících zkoušek dle nabídky z
části 1 písmena c): Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk, Ruský jazyk
(tj. cizího jazyka či cizích jazyků zvolených v profilové části maturitní zkoušky).
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Písemná práce
●

Písemnou prací z předmětu Anglický jazyk se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů
o minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce z tohoto předmětů trvá 90 minut včetně času na
volbu zadání.

●

Písemnou prací z ostatních cizích jazyků se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů,
o minimálním rozsahu 200 slov Písemná práce z těchto předmětů trvá 100 minut včetně času
na volbu zadání.

●

Záznam písemné práce se provádí zpravidla rukopisně. Ve výjimečných případech je možné
text vytvořit na počítači, a to pokud to doporučí PPP nebo pokud o to žák požádá. O jeho
žádosti rozhodne ředitel školy po konzultaci s vyučujícím cizího jazyka, třídním učitelem a
výchovnou poradkyní.

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
●

Témata pro ústní zkoušku jsou uvedena v systému Edupage gymnázia v sekci Webová stránka –
Maturity – MZ 2021.

●

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Profilové zkoušky z dalších předmětů
●

Témata pro ústní zkoušku jsou uvedena v systému Edupage gymnázia v sekci Webová stránka –
Maturity – MZ 2021.

●

Příprava k ústní zkoušce trvá:
○ u předmětů Matematika (ve 4.A) a Informatika 30 minut,
○ u ostatních předmětů 15 minut.

●

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

●

Písemná zkouška z matematiky ve 4.A trvá 200 minut.

●

Písemná zkouška z deskriptivní geometrie trvá 200 minut.

●

Praktická zkouška z hudební výchovy ve 4.A trvá 15 minut, žák při ní prokáže schopnost
interpretace hudebního díla.

●

Praktická zkouška z výtvarné výchovy ve 4.A trvá nejdéle 240 minut, žák při ní prokáže
schopnost vytvoření výtvarného díla.

V Brně dne 26. října 2020

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., v. r.
ředitel školy

Strana 4 / 4

