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Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Volitelné předměty - příloha ŠVP 
Systém volitelných předmětů na vyšším gymnáziu  
 

 Systém volitelných předmětů na vyšším gymnáziu 
 

 matematická třída všeobecná třída 
Osmileté studium V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII. 
Čtyřleté studium     1. 2. 3. 4. 
1. volitelný předmět - - - - - 2 2 2 
2. volitelný předmět - - 2 2 - - 2 2 
3. volitelný předmět - profilace - - - 2 - - - 4 
4. volitelný předmět - seminář - - - 4 - - - 4 

 

1. volitelný předmět jeden předmět z nabídky: 
  
 Cvičení z matematiky a fyziky 
 Molekulární biologie 
 Informatika a programování 
 3. cizí jazyk 
 Latina 
 Dějiny umění 
 

2. volitelný předmět jeden předmět z nabídky: 
  
 Deskriptivní geometrie 
 Informatika a programování (pouze pro žáky matematických tříd) 
 Cvičení z biologie a chemie 
 Cambridge English preparation 
 Konverzace v 2. cizím jazyce 
 Latina, není-li zvolena jako 1. volitelný předmět 
 Ekonomika 
 Dějiny umění, nejsou-li zvoleny jako 1. volitelný předmět 
 

3. volitelný předmět – pro všeobecnou třídu dva předměty, pro matematickou jeden předmět: 

 Matematika 2 (pouze pro žáky všeobecné třídy) 
 Finanční gramotnost 
 Fyzika 2 (pouze pro žáky všeobecné třídy) 
 Chemie 2 
 Biologie 2 
 Informatika a programování 2 
 Zeměpis 2 
 Dějepis 2 
 Společenské vědy 2 
 Moderní dějiny 
 Reálie anglicky mluvících zemí 
 Business English 
 Academic writing 
 Konverzace v 2. cizím jazyce, není-li zvolena jako 2. volit. předmět 
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Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Volitelné předměty - příloha ŠVP 
Systém volitelných předmětů na vyšším gymnáziu  
   

4. volitelný předmět dva předměty z nabídky: 
 Seminář z českého jazyka a literatury 
 Seminář z matematických aplikací (pouze pro žáky matematické třídy) 
 Seminář z matematiky 
 Seminář z fyziky 
 Seminář z chemie 
 Seminář z biologie 
 Seminář ze zeměpisu 
 Seminář z dějepisu 
 Seminář z informatiky (pouze pro žáky, kteří zvolili informatiku   
  a programování jako 1. nebo 2. volitelný předmět) 
 Seminář ze společenských věd 
 Seminář z ekonomiky (pouze pro žáky, kteří zvolili ekonomiku jako 2. volit. 
  předmět) 
 Seminář z dějin umění (pouze pro žáky, kteří zvolili dějiny umění 
   jako 1. nebo 2. volit. předmět) 
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Volitelné předměty a maturitní zkouška 
 
 

Povinné všeobecně vzdělávací předměty vyučované na gymnáziu jsou koncipovány tak, 
že jednak obsahují základní učivo patřící k všeobecnému vzdělání středoškoláků a jednak 
rozvíjejí obecné dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění absolventů v dalším studiu.  

 
Volitelné předměty pak toto učivo prohlubují, rozšiřují o další partie a procvičují tak, aby 

byly naplněny požadavky maturitní zkoušky, v některých předmětech pak požadavky 
maturitní zkoušky přesahují. 

Učivo potřebné pro zvládnutí maturitní zkoušky je náplní povinných předmětů i předmětů 
volitelných. Některé volitelné předměty mají jako svůj cíl rozšíření a prohloubení učiva, 
některé zase závěrečné opakovaní a shrnutí před maturitní zkouškou. 

 
Student může ve společné části MZ u volitelných zkoušek zvolit libovolnou zkoušku, 

v profilové části pak libovolné zkoušky z nabídky bez ohledu na to, zda příslušné volitelné 
předměty během svého studia navštěvoval (nutné je pouze, aby celková hodinová dotace 
všech souvisejících předmětů za celou dobu studia činila alespoň 144 vyučovacích hodin). 
Pak ale bude nucen příslušné partie látky, které jsou náplní těchto volitelných předmětů, 
doplnit samostudiem. 

Ve společné části skládá student zkoušku z českého jazyka a literatury. Jako druhou 
zkoušku pak zvolí zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky.  

V profilové části se každoročně řídíme dle aktuálních legislativních pravidel, z nichž 
vycházíme při každoroční aktualizaci tohoto dokumentu. 
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Maturitní zkoušky 2022 
Obecné informace 

 
SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

Povinné předměty: forma: Povinné předměty: forma: 

1. Český jazyk a literatura DT 1. Český jazyk a literatura PP+ÚZ 

2. Cizí jazyk nebo Matematika DT 
2. Cizí jazyk 
(pokud si tento předmět zvolil ve 
společné části) 

PP+ÚZ 

Nepovinné předměty: Dva další předměty z nabídky, kterou stanoví ředitel 
školy 

výběr až dvou předmětů z nabídky:  Nepovinné předměty: 

 Cizí jazyk DT výběr nejvýše dvou zkoušek z nabídky stanovené 
ředitelem školy 

 Matematika DT Vysvětlivky: DT: didaktický test 
  PP: písemná práce 
  ÚZ: ústní zkouška 

 Matematika rozšiřující DT 

 
● Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou: 

○ vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 
○ ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
○ písemné zkoušky 
○ písemné práce 
○ praktické zkoušky 
○ kombinací dvou nebo více forem podle předchozích bodů 

● Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední 
ročník středního vzdělávání. 

● Obhajobu maturitní práce a zkoušky konané formou ústní zkoušky v profilové části žák koná po 
úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. 

● Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část 
maturitní zkoušky úspěšně. 

● Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části podle rámcového 
a školního vzdělávacího programu (tj. nabídka předmětů může být jiná ve třídě 4.A a jiná v 
ostatních třídách). 



 
 
 

strana 6 
 

Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Volitelné předměty a maturitní zkouška 
  
● Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel 

školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou 
zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně 
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka v úrovni B1 nebo vyšší doložené 
jazykovým certifikátem (tzv. „nahrazující zkouška z cizího jazyka”). Informaci o 
standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího 
jazyka, zveřejnilo MŠMT. Totéž může ředitel stanovit pro jednu nepovinnou zkoušku profilové 
části maturitní zkoušky. 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. 

● Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy, 
a to nejpozději do 1. prosince. 

Termíny maturitní zkoušky 
● Didaktické testy se konají od 2. května do 15. května. 
● Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají od 16. května do 10. června. 
● Zkoušky konané formou písemné zkoušky, zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího 

jazyka konané formou písemné práce a zkoušky konané formou praktické zkoušky se konají 
nejdříve 1. dubna. 

● Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy 
nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním 
schématem zkoušek společné části. 

Společná část maturitní zkoušky 

Didaktický test 
● z českého jazyka a literatury trvá 75 minut, 
● z cizího jazyka trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu 

ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, 
● z matematiky trvá 120 minut, 
● z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. 

Profilová část maturitní zkoušky 

Český jazyk a literatura 
Písemná práce 
● Vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. 
● Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. 
● Žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
● Ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením 

zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák zvolí jedno zadání.  
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● Zadání obsahuje: název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 
● Ředitel školy stanoví způsob záznamu vytvářeného textu (s tímto rozhodnutím seznámí žáky 

nejpozději dva měsíce před konáním příslušné zkoušky). 
 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
● Ředitel školy určí nejméně 60 literárních děl; zároveň stanoví kritéria pro sestavení vlastního 

seznamu literárních děl žákem. 
● Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní 
listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.  

● Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérií stanovených ředitelem školy žák 
připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet 
literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené 
osobě do 31. března. 

● Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o 
jazyce a slohu. 

● Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

● V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

● Neodevzdá-li žák do 31. března vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních 
listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl. 

Cizí jazyk 
Písemná práce 
● Vytvoření souvislého textu nebo textů, jehož minimální rozsah je 200 slov. 
● Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. 
● Žák má možnost použít překladový slovník. 
● Ředitel školy stanoví jedno nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než jedno zadání, žák si po zahájení zkoušky zvolí 
jedno zadání.  

● Zadání obsahuje: název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 
● Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělávání. 
● Ředitel školy stanoví způsob záznamu vytvářeného textu (s tímto rozhodnutím seznámí žáky 

nejpozději dva měsíce před konáním příslušné zkoušky). 

 
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
● Ředitel školy stanoví 20 až 30 témat, a to v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem.  
● Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.  
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● Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k 

ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  
● V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Zkoušky z dalších předmětů 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
● Ředitel školy stanoví 20 až 30 témat, a to v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 

programem.  
● Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k 

ústní zkoušce trvá 15 minut. Pokud to vyžaduje charakter zkoušky, může ředitel školy stanovit 
prodloužení přípravy k ústní zkoušce, nejdéle však na 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 
minut.  

● V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 
 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
● Zadání maturitní práce obsahuje téma práce, termín odevzdání a délku obhajoby před komisí, 

způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu práce, požadavek na počet vyhotovení práce a 
kritéria hodnocení. 

● Zadání práce určí ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem její obhajoby a zároveň určí 
jejího vedoucího. Nejpozději 1 měsíc před obhajobou určí oponenta maturitní práce. 

● Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě posudek maturitní práce, ten je žákovi předán nejpozději 
14 dní před termínem obhajoby. 

● Příprava k obhajobě trvá nejméně pět minut, vlastní obhajoba nejméně 15 minut a nejdéle 30 
minut, délku trvání obhajoby stanoví ředitel školy. 

● Téma a zadání maturitní práce se zachovávají i pro případnou opravnou zkoušku. 
 

Další podmínky konání maturitní zkoušky 
● V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky 

vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to každou zkoušku nejvýše dvakrát. 
● V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.  
● Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních 

dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení 
stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout.  

● Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo jí 
nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky při konání maturitní zkoušky 
žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném termínu, neboť neukončil 
úspěšně poslední ročník vzdělávání.  

● Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. 
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● Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. 

Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky řádném termínu, přestává být žákem 
školy dne 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 
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Pravidla pro zkoušky profilové části 
maturitní zkoušky pro rok 2022 

 
 
Ředitel Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace, určuje podle platné legislativy 
nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2022 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) 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)  

d) 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 2021/22.  
● 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 2022.  

● 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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Hodnocení zkoušek 
 

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 
● Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky do 31. března. 
● Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici úspěšnosti 

didaktických testů uvede Cermat v testových sešitech didaktických testů. 
● Didaktický test je vyhodnocován Cermatem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Cermat 

řediteli školy nejpozději do 15. května. Nejpozději následující pracovní den je ředitel školy 
zpřístupní žákům, a to formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. 

● Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)” nebo „neuspěl(a)” 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

● Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu slovo „nekonal(a)”. 

 
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
● Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  
● Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob 

stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a 
nejpozději před začátkem konání první zkoušky je schvaluje zkušební maturitní komise.  

● Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení podle předchozího bodu na přístupném místě 
ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání 
první ze zkoušek profilové části. 

● V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části 
zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.  

● V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, tvoří hodnocení písemné práce 
40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

● Pokud se zkouška skládá z více části konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 
pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

● Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle obvyklé klasifikační stupnice:  
1-výborný, 2-chvalitebný, 3-dobrý, 4-dostatečný, 5-nedostatečný. 

● Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu 
slovo „nekonal(a)”. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka jazykovým certifikátem, u 
příslušné zkoušky se uvede slovo „nahrazeno”. 

● Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a písemné práce oznámí žákovi předseda 
zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. 
Hodnocení písemné zkoušky a písemné práce oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise 
bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná 
zkouška a písemná práce konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební 
maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek. 

● V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část 
zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 
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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 2021/22.  
● 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 2021/22.  
● Příprava k ústní zkoušce trvá:  

○ u předmětů Matematika 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 trvá 15 minut, žák při ní prokáže schopnost interpretace 

hudebního díla.  
● Praktická zkouška z výtvarné výchovy trvá nejdéle 240 minut, žák při ní prokáže schopnost 

vytvoření výtvarného díla. 
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Propojení vyučovaných předmětů a maturitních zkoušek 
 

Společná část maturitní zkoušky 
 
1. Český jazyk a literatura 
U maturitní zkoušky ve společné části bude požadována znalost učiva povinného předmětu 
Český jazyk a literatura. 
 
2. Cizí jazyk 
U maturitní zkoušky z anglického jazyka ve společné části maturitní zkoušky bude 
požadována znalost učiva povinného předmětu Anglický jazyk. U maturitní zkoušky z dalšího 
jazyka ve společné části maturitní zkoušky bude požadována znalost učiva povinného 
předmětu Německý / Francouzský / Ruský / Španělský) jazyk. 
 
 
3. Matematika 
U maturitní zkoušky z matematiky ve společné části maturitní zkoušky bude požadována 
znalost učiva povinného předmětu Matematika, ve všeobecné třídě pak ještě znalost učiva 
volitelného předmětu Matematika 2.  
 
 
4. Matematika rozšiřující (pouze nepovinná zkouška) 
U maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující ve společné části maturitní zkoušky bude 
požadována znalost učiva povinného předmětu Matematika, ve všeobecné třídě pak ještě 
znalost učiva volitelného předmětu Matematika 2. Ve třídách obou zaměření je výrazně 
doporučeno absolvovat navíc i volitelný předmět Seminář z matematiky, v němž se procvičují 
i komplexní úlohy propojující učivo posledních 4 ročníků střední školy. Naopak předmět 
Seminář z matematických aplikací (určený pro matematickou třídu) slouží k výraznému 
prohloubení učiva matematiky a jeho náplň není součástí žádné části maturitní zkoušky. 
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Profilová část maturitní zkoušky 
 
1. Matematika 
U maturitní zkoušky z matematiky v profilové části maturitní zkoušky ve všeobecné třídě 
bude požadována znalost učiva povinného předmětu Matematika a volitelného předmětu 
Matematika 2 (3. volitelný předmět). Seminář z matematiky (4. volitelný předmět) slouží 
k maturitnímu opakování již probraného učiva. Maturitní zkouška z matematiky ve všeobecné 
třídě má formu čtvrthodinové ústní zkoušky. 
U maturitní zkoušky z matematiky v profilové části maturitní zkoušky v matematické třídě 
bude požadována znalost učiva povinného předmětu Matematika. Seminář z matematických 
aplikací (4. volitelný předmět) prohlubuje učivo povinného předmětu Matematika 
v matematické třídě. Jeho náplň není předmětem zkoušení u maturitní zkoušky. Maturitní 
zkouška z matematiky v matematické třídě má formu kombinovanou, skládá se z písemné 
práce a ústní zkoušky. 
 
2. Fyzika 
U maturitní zkoušky z fyziky v profilové části maturitní zkoušky ve všeobecné třídě bude 
požadována znalost učiva povinného předmětu Fyzika a volitelného předmětu Fyzika 2 
(3. volitelný předmět). Seminář z fyziky (4. volitelný předmět) slouží k maturitnímu 
opakování již probraného učiva. 
U maturitní zkoušky z fyziky v profilové části maturitní zkoušky v matematické třídě bude 
požadována znalost učiva povinného předmětu Fyzika. Maturitní zkouška z fyziky má ve 
třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
3. Chemie 
U maturitní zkoušky z chemie v profilové části maturitní zkoušky v matematické i všeobecné 
třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Chemie a volitelného předmětu 
Chemie 2 (3. volitelný předmět). Seminář z chemie (4. volitelný předmět) slouží 
k maturitnímu opakování již probraného učiva. Maturitní zkouška z chemie má ve třídách 
obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
4. Biologie 
U maturitní zkoušky z biologie v profilové části maturitní zkoušky v matematické i všeobecné 
třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Biologie a volitelného předmětu 
Biologie 2 (3. volitelný předmět). Seminář z biologie (4. volitelný předmět) slouží 
k maturitnímu opakování již probraného učiva. Maturitní zkouška z biologie má ve třídách 
obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
5. Zeměpis 
U maturitní zkoušky ze zeměpisu v profilové části maturitní zkoušky v matematické i 
všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Zeměpis a volitelného 
předmětu Zeměpis 2 (3. volitelný předmět). Seminář ze zeměpisu (4. volitelný předmět) 
slouží k maturitnímu opakování již probraného učiva. Maturitní zkouška ze zeměpisu má ve 
třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
6. Dějepis 
U maturitní zkoušky z dějepisu v profilové části maturitní zkoušky v matematické i 
všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Dějepis a volitelného 
předmětu Dějepis 2 (3. volitelný předmět). Seminář z dějepisu (4. volitelný předmět) slouží 
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k maturitnímu opakování již probraného učiva. Maturitní zkouška z dějepisu má ve třídách 
obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
7. Společenské vědy 
U maturitní zkoušky ze společenských věd v profilové části maturitní zkoušky v matematické 
i všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Společenské vědy a 
volitelného předmětu Seminář ze společenských věd (4. volitelný předmět). Maturitní 
zkouška ze společenských věd má ve třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
8. Cizí jazyk 
U maturitní zkoušky z anglického / německého / francouzského / ruského / španělského 
jazyka v profilové části maturitní zkoušky v matematické i všeobecné třídě bude požadována 
znalost učiva povinného předmětu Anglický / Německý / Francouzský / Ruský / Španělský 
jazyk a volitelného předmětu Anglická konverzace / Konverzace v 2 cizím jazyce (2. 
volitelný předmět). Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve třídách obou zaměření formu 
ústní zkoušky. 
 
9. Informatika 
U maturitní zkoušky z informatiky v profilové části maturitní zkoušky ve všeobecné třídě 
bude požadována znalost učiva povinného předmětu Informatika a volitelného předmětu 
Informatika a programování (1. volitelný předmět). Seminář z informatiky (4. volitelný 
předmět) slouží k maturitnímu opakování již probraného učiva. 
U maturitní zkoušky z informatiky v profilové části maturitní zkoušky v matematické třídě 
bude požadována znalost učiva povinného předmětu Informatika a volitelného předmětu 
Informatika a programování (2. volitelný předmět). Seminář z informatiky (4. volitelný 
předmět) slouží k maturitnímu opakování již probraného učiva. Maturitní zkouška 
z informatiky má ve třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
10. Deskriptivní geometrie 
U maturitní zkoušky z deskriptivní geometrie v profilové části maturitní zkoušky 
v matematické i všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu 
Matematika (zejména geometrické partie) a volitelného předmětu Deskriptivní geometrie 
(2. volitelný předmět). Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie má ve třídách obou 
zaměření formu písemné zkoušky. 
 
11. Dějiny umění 
U maturitní zkoušky z dějin umění v profilové části maturitní zkoušky v matematické i 
všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Dějepis (základní 
orientace v historických událostech), volitelného předmětu Dějiny umění (1., případně 
2. volitelný předmět) a volitelného předmětu Seminář z dějin umění. Maturitní zkouška 
z dějin umění má ve třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
 
12. Ekonomika 
U maturitní zkoušky z ekonomiky v profilové části maturitní zkoušky v matematické i 
všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Společenské vědy 
(zejména ekonomické partie) a volitelného předmětu Ekonomika (2. volitelný předmět). 
Seminář z ekonomiky (4. volitelný předmět) slouží k maturitnímu opakování již probraného 
učiva. Maturitní zkouška z ekonomiky má ve třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
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13. Molekulární biologie 
U maturitní zkoušky z molekulární biologie v profilové části maturitní zkoušky ve všeobecné 
třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Biologie (základní orientace) a 
volitelného předmětu Molekulární biologie (1. volitelný předmět). Maturitní zkouška 
z molekulární biologie má ve třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
14. Latina 
U maturitní zkoušky z latiny v profilové části maturitní zkoušky v matematické i všeobecné 
třídě bude požadována znalost učiva volitelného předmětu Latina (1., případně 2. volitelný 
předmět). Maturitní zkouška z latiny má ve třídách obou zaměření formu ústní zkoušky. 
 
15. Hudební výchova 
U maturitní zkoušky z hudební výchovy v profilové části maturitní zkoušky v matematické i 
všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Hudební výchova.  
Maturitní zkouška z hudební výchovy má kombinovanou formu složenou z praktické zkoušky 
a z ústní zkoušky. 
 
16. Výtvarná výchova 
U maturitní zkoušky z výtvarné výchovy v profilové části maturitní zkoušky v matematické i 
všeobecné třídě bude požadována znalost učiva povinného předmětu Výtvarná výchova.  
Maturitní zkouška z výtvarné výchovy má kombinovanou formu složenou z praktické 
zkoušky, obhajoby maturitní práce a čtvrthodinové ústní zkoušky. 
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Stručné charakteristiky volitelných předmětů 
 

Volitelné předměty pro šestý až osmý ročník osmiletého a druhý až čtvrtý 
ročník čtyřletého studia (1. volitelný předmět) 

(Pouze pro žáky všeobecného studia) 
 

Ročník osmiletého studia I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Ročník čtyřletého studia - - - - 1. 2. 3. 4. 

Počet hodin týdně všeob. třída - - - - - 2 2 2 

Třída se pro výuku dělí na skupiny. 

Cvičení z matematiky a fyziky 
Studenti si v tomto předmětu procvičují a prohlubují znalosti získané v povinných předmětech 
matematika a fyzika, na které se zde obsahově navazuje. V matematické části jsou hlouběji 
probírány zvláště ty partie (výroková logika, algebraické rovnice, diferenciální a integrální 
počet,...), jejichž pochopení se studentům zúročí i v přijímacím řízení na vysoké školy, či 
v úvodních vysokoškolských kurzech nejen z matematiky. Fyzikální část je zaměřena 
zejména na jevy, se kterými se lze setkat v běžném životě, jejich fyzikálnímu popisu a 
vysvětlení. Studenti se seznamují s fyzikálními principy pohybu živočichů i strojů, s fyzikální 
podstatou činnosti některých přístrojů. Pozornost je věnována rovněž vzájemnému vztahu 
matematiky a fyziky. Zařazena jsou témata, s jejichž znalostí lze efektivněji a korektněji 
popisovat jevy studované ve fyzice (soustavy lineárních rovnic, skalární a vektorový součin, 
aproximace funkce,…). 

 

Molekulární biologie 
V předmětu Molekulární biologie si mají žáci podstatně rozšířit a doplnit znalosti získané 
v základním kurzu biologie. Obsah učiva vychází z požadavků vysokých škol biologického 
zaměření a z publikace Nový přehled biologie, která reflektuje současný stav poznatků 
biologických oborů. 

 

Informatika a programování 
Studenti se seznámí se základy algoritmizace a tvorbou programů v jazyce C, naučí se tvořit 
aplikace v prostředí Borland C++ Builder. Naučí se také základům jazyka SQL, navrhovat 
databáze a tvořit databázové aplikace. Studenti budou schopni vytvářet dynamické webové 
aplikace spolupracující s databázovými systémy. Na závěr kursu se seznámí s problematikou 
numerických výpočtů na počítači a budou vytvářet programy pro výpočty rovnic o jedné 
neznámé, soustav rovnic a určitých integrálů. 

3. cizí jazyk 
V předmětu žáci získají základní představu o jazyce, o jeho gramatice a s užitím jednoduché 
slovní zásoby se naučí reagovat na nejběžnější životní situace. 
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Latina 
Cílem výuky latinského jazyka je zprostředkovat žákům obecnější poznatky o systému 
jazyka, které mohou uplatnit jak v mateřském jazyce, tak při studiu cizích jazyků, které 
většinou z latiny vznikly nebo byly latinou silně ovlivněny. Znalost latinské slovní zásoby 
vede ke snazšímu porozumění terminologie vědních oborů, která je vesměs založena na latině. 
Studium latiny přispívá k rozvoji logického myšlení, tříbí schopnost analýzy a syntézy. 
Neustálá konfrontace latiny s mateřským jazykem zdokonaluje vyjadřovací schopnosti. Žáci 
se učí používat slova cizího původu ve správném významu a zvyšují tak kulturu svého 
projevu. Základní cíle výuky latinského jazyka, tj. porozumění smyslu latinských vět a 
jednodušších textů, jsou doplněny o základní poučení o antické filozofii, mytologii a 
náboženství. Žáci jsou na vhodných místech seznamováni s reáliemi ze života antického Říma 
a se základními událostmi politického a historického vývoje starověkého světa. Plnění všech 
cílů je přímo úměrné zvolené délce studia latinského jazyka. 

Dějiny umění 
Předmět je určen pro studenty, kteří se rozhodnou pro maturitu z dějepisu, případně 
společenskovědních oborů a kteří uvažují o studiu humanitních oborů (historie, dějin umění, 
společenskovědních oborů jako jsou psychologie, estetika, sociologie), eventuálně 
architektury či stavební fakulty. 
Jeho náplň tvoří tři  disciplíny, které rozvíjejí studentovy poznatky z literatury, základů 
společenských věd, historie, hudební a výtvarné výchovy. Jedná se o teorii umění, estetiku a 
historii umění, která má v předmětu největší prostor. Student se naučí orientovat 
v problematice umění a získá základní přehled o vývoji výtvarného umění, který je  nezbytný 
pro  pochopení a interpretaci uměleckého díla. Během studia se seznámí se stěžejní literaturou 
z tohoto oboru a naučí se, jak v této oblasti aktivně využívat internet.  
V praktické části jsou studenti vedeni k vytváření samostatného rozboru uměleckých děl 
založených na jejich důkladném studiu, analýze i srovnání. V každém ročníku studenti 
zpracovávají vlastní dílčí projekty, které se zabývají jimi vybranými uměleckými díly. 
Většinou se zpracovávají formou počítačových prezentací, jejichž grafické i verbální 
ztvárnění je neméně důležitým aspektem předmětu. 
 Seznamujeme se rovněž s aktuálními výstavami a pořádáme exkurze do zajímavých lokalit, 
zejména tuzemských, v případě většího zájmu jsou možné i exkurze zahraniční. 
Z dějin umění je možno maturovat a vypracovat závěrečnou maturitní práci. Poznatků zde 
získaných lze však využít i tehdy, pokud si pro maturitu či ZMP zvolíme jiný předmět. Umění 
a kultura totiž tvoří nezanedbatelnou součást života  a prolínají mnoha obory. Můžeme tedy  
propojit své poznatky, ukázat svoji kultivovanost a rovněž překvapit svojí všestranností. 
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Volitelné předměty pro sedmý a osmý ročník osmiletého a třetí a čtvrtý 
ročník čtyřletého studia (2. volitelný předmět) 

 

Ročník osmiletého studia I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Ročník čtyřletého studia - - - - 1. 2. 3. 4. 

Počet hodin týdně - - - - - - 2 2 

Třída se pro výuku dělí na skupiny 

Deskriptivní geometrie  
Ve své teoretické části se zabývá zobrazováním prostorových útvarů do roviny a pomocí takto 
získaných obrazců řeší graficky úlohy, jejichž početní řešení bývá často obtížné. DG je 
podkladem pro všechna zobrazení, jichž se užívá při sestrojování plánů ve stavebnictví, 
strojnictví a v kartografii. Tím, že soustavně rozvíjí prostorovou představivost, má zásadní 
význam nejen pro techniky. Na učivo střední školy navazují všechny VŠ technické, zvláště 
fakulta strojní,  stavební a fakulta architektury. 

Informatika a programování (pouze pro žáky matematických tříd) 
Studenti se seznámí se základy algoritmizace a tvorbou programů v jazyce C, naučí se tvořit 
aplikace v prostředí Borland C++ Builder. Naučí se také základům jazyka SQL, navrhovat 
databáze a tvořit databázové aplikace. Studenti budou schopni vytvářet dynamické webové 
aplikace spolupracující s databázovými systémy. Na závěr kurzu se seznámí s problematikou 
numerických výpočtů na počítači a budou vytvářet programy pro výpočty rovnic o jedné 
neznámé, soustav rovnic a určitých integrálů. 

Cvičení z biologie a chemie 
V předmětu cvičení z biologie a chemie si žáci mají ověřit znalosti v praktických cvičeních. 
Žák dodržuje bezpečnost práce v laboratoři, správně používá její vybavení a získá základní 
správné návyky pro práci s mikroskopem, biologickým materiálem a pro práci v chemické 
laboratoři. Žák je veden k tomu, aby chápal souvislosti mezi jednotlivými oblastmi chemie a 
biologie a aby získal přehled o praktických stránkách předmětu. 

Cambridge Advanced English 

Předmět je určen studentům  s hlubším zájmem o angličtinu. V tomto dvouletém kurzu budou 
studenti připravováni ke zvládnutí stejnojmenné zkoušky. Základní linie kurzu se bude 
rozvíjet ve třech paralelních větvích - Exam strategies, Skills practice, Language input, které 
se budou vzájemně prolínat tak, aby student zkoušku CAE zvládl co možná nejsnadněji. 

Konverzace v 2. cizím jazyce 

Předmět je určen studentům  s hlubším zájmem o francouzštinu (němčinu, ruštinu, 
španělštinu), kteří si prohloubí a rozšíří slovní zásobu a celkově schopnost dorozumívání 
v cizím jazyce. Program výuky se zaměří na témata z  každodenního života, využije podle 
možností nejrůznějších informačních zdrojů – internet, denní tisk, audio- a videonahrávky. 
Předmět bude podporovat samostatná mluvní vystoupení studentů, aby byla posílena 
schopnost vyjadřovat se ústní i písemnou. 
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Latina (není-li zvolena jako 1. volit. předmět) 
Cílem výuky latinského jazyka je zprostředkovat žákům obecnější poznatky o systému 
jazyka, které mohou uplatnit jak v mateřském jazyce, tak při studiu cizích jazyků, které 
většinou z latiny vznikly nebo byly latinou silně ovlivněny. Znalost latinské slovní zásoby 
vede ke snazšímu porozumění terminologie vědních oborů, která je vesměs založena na latině. 
Studium latiny přispívá k rozvoji logického myšlení, tříbí schopnost analýzy a syntézy. 
Neustálá konfrontace latiny s mateřským jazykem zdokonaluje vyjadřovací schopnosti. Žáci 
se učí používat slova cizího původu ve správném významu a zvyšují tak kulturu svého 
projevu. Základní cíle výuky latinského jazyka, tj. porozumění smyslu latinských vět a 
jednodušších textů, jsou doplněny o základní poučení o antické filozofii, mytologii a 
náboženství. Žáci jsou na vhodných místech seznamováni s reáliemi ze života antického Říma 
a se základními událostmi politického a historického vývoje starověkého světa. Plnění všech 
cílů je přímo úměrné zvolené délce studia latinského jazyka. 

Ekonomika 
Náplní předmětu jsou základní informace z oblasti makroekonomiky, mikroekonomiky, 
mechanizmů ekonomického fungování státu, velkých firem i malých podniků. Žáci se 
seznámí s pojmy jako tržní rovnováha, nabídka a poptávka, konkurence, státní rozpočet, trh 
práce, úvěr, zahraniční měnová politika, inflace, cyklický vývoj ekonomiky atp. Cílem je 
připravit žáky ke studiu ekonomických oborů na vysokých školách. 

 

Dějiny umění (nejsou-li zvoleny jako 1. volitelný předmět) 
Předmět je určen pro humanitně zaměřené studenty, případně pro ty, kteří se rozhodnou pro 
maturitu z dějepisu či společenskovědních oborů a kteří chtějí humanitní obory studovat i v 
budoucnu (historie, dějin umění, společenskovědních oborů jako jsou psychologie, estetika, 
sociologie). Dvouleté studium dějin umění je koncipováno tak, aby studenti získali všeobecný 
přehled v oblasti umění a kultury. Pracujeme se třemi základními disciplínami, tedy teorií 
umění, estetikou a historii umění. Cílem je prohloubit některé dříve získané poznatky studentů 
(literatura, dějepis, společenské vědy) a rozšířit jejich znalosti tak, aby získali základní 
povědomí o vývoji výtvarného umění (dle případného zájmu i vývoji umění hudebního či 
užitého). Podle možností se také mohou pokusit o vlastní interpretaci vybraného uměleckého 
díla. Také se seznámí se stěžejní literaturou z oboru a naučí se, jak v této oblasti aktivně 
využívat internet.  
V praktické části jsou studenti vedeni k samostatnému rozboru uměleckých děl založených na 
jejich důkladném studiu, analýze i srovnání. Studenti zpracovávají dílčí projekty, které se 
zabývají jimi vybranými uměleckými díly. Většinou se zpracovávají formou počítačových 
prezentací, jejichž grafické i verbální ztvárnění je neméně důležitým aspektem předmětu. 
V rámci možností se seznamujeme s aktuálními výstavami a pořádáme exkurze do 
zajímavých lokalit, zejména tuzemských, v případě většího zájmu jsou možné i exkurze 
zahraniční. V tomto případě oslovujeme všechny skupiny studentů Dějin umění. 
Z dějin umění je možno maturovat a vypracovat závěrečnou práci. Poznatků zde získaných 
lze však využít i tehdy, pokud si pro maturitu či závěrečnou práci zvolíme jiný předmět. 
Umění a kultura totiž tvoří nezanedbatelnou součást života  a prolínají mnoha obory. Můžeme 
tedy  propojit své poznatky, ukázat svoji kultivovanost a rovněž překvapit svojí všestranností. 
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Volitelná profilace pro osmý ročník osmiletého a čtvrtý ročník čtyřletého 
studia 

 

Ročník osmiletého studia I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Ročník čtyřletého studia - - - - 1. 2. 3. 4. 

Počet hodin týdně všeob. třída - - - - - - - 4 

Počet hodin týdně matem. třída - - - - - - - 2 

Každý z předmětů je vyučován dvě hodiny týdně. Žáci všeobecné třídy volí dva předměty, 
žáci matematické třídy volí jeden předmět kromě předmětů Matematika 2 a Fyzika 2.  
Třída se pro výuku dělí na skupiny. 

Matematika 2 – pouze pro žáky všeobecných tříd 
Předmět je pokračováním matematiky z prvního, druhého a třetího ročníku vyššího gymnázia. 
Jsou zde probírány partie, které již patří do „mírně vyšší“ matematiky. Stěžejním tématem 
jsou základy diferenciálního a integrálního počtu, což je oblast, kterou studenti velmi dobře 
využijí při studiu prvních ročníků matematicky, technicky, přírodovědně a ekonomicky 
orientovaných vysokých škol. Všechna tato témata úzce souvisejí s učivem předchozích 
ročníků, proto jsou probírána v širší návaznosti na předchozí učivo, které podstatnou měrou 
doplňují a prohlubují. 
 
Finanční gramotnost 
Předmět je určen studentům všech maturitních tříd a je rozdělen na dva vzájemně se 
doplňující se celky. V „matematické“ části žáci opakují a prohlubují učivo matematiky, které 
je potřebné k popisu veškerých možných finančních operací (procenta, funkce, 
kombinatorika, pravděpodobnost, posloupnosti,…). V „ekonomické“ části žáci aplikují 
získané informace na případě konkrétních finančních produktů, jsou schopni posoudit 
(ne)výhodnost daného produktu. Po absolvování kurzu by žák měl být schopen rozlišit 
výhodné a „výhodné“ nabídky různých finančních skupin a měl by odolat tlaku na uzavírání 
nevýhodných finančních transakcí. Zároveň by měl z dané nabídky vybrat tu nejvýhodnější, a 
to i s ohledem na veškeré možné bonusy a slevy (typicky jízdné Českých drah, …). 
V neposlední řadě by měl žák výpočty podložit nesmyslnost aktivního hraní sázkových či 
hazardních her a poukázat na nebezpečnost těchto aktivit pro jedince i celou společnost a na 
příkladu konkrétní hry svá tvrzení doložit.  

Fyzika 2 – pouze pro žáky všeobecných tříd 

Vyučovací předmět Fyzika 2 je vytvořen ze vzdělávacího oboru fyzika. Jeho náplní je 
rozšíření učiva základního tříletého kurzu fyziky a  prohloubení učiva základního kurzu 
fyziky s využitím vyšší matematiky. Je určen především pro zájemce o studium medicíny, 
přírodních a technických věd na VŠ.  Obsahovou náplň tohoto předmětu tvoří jednak doplňky 
vynechaných partií učiva (jedná se především o doplnění korektního matematického popisu 
fyzikálních dějů, které jsou probírány v „povinné“ fyzice pouze kvalitativně, v přijímacích 
testech z fyziky na vysoké školy jsou však vyžadovány popisy kvantitativní), jednak 
prohloubení učiva tzv. „moderní fyziky“, tedy především fyziky mikrosvěta (kvantová fyzika) 



 
 
 

strana 24 
 

Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Volitelné předměty a maturitní zkouška 
  

a fyziky velkých rychlostí (speciální teorie relativity). Probíráním těchto partií též přispíváme 
k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti filosofie, neboť fyzika „neklasických“ objektů se 
v mnohém odlišuje od klasických představ o fungování tohoto světa.  

Chemie 2  
Ve vyučování předmětu Chemie 2 si mají žáci utřídit a zejména prohloubit vědomosti získané 
během celého gymnaziálního studia. Žák je veden k tomu, aby získal souvislosti mezi 
jednotlivými oblastmi chemie. Do tohoto předmětu je zahrnuto téma Organická chemie a 
společnost, které žáka seznamuje s chemickou podstatou běžně užívaných látek (např. léčiv, 
pesticidů). 

Biologie 2 
V předmětu Biologie 2 si mají žáci rozšířit znalosti získané v základním kurzu biologie. 
Obsah učiva vychází z požadavků vysokých škol, kde se koná přijímací zkouška z biologie. 

Informatika a programování 2  

Rozšiřující učivo z oblasti ICT. Student získá nadstandardní znalosti, které nebudou 
předmětem testování u maturitní zkoušky. Vhodné pro počítačové nadšence, kteří si chtějí 
rozšiřovat a prohlubovat své znalosti z oblasti ICT. Kurs programovacího jazyka Java nebo 
Objective C, který bude doplněný o krátké přednášky na různá aktuální témata. Vzhledem k 
dynamickému rozvoji ICT se bude seznam nabízených témat pro přednášky často 
aktualizovat. 

Business English 
Business English aims at students who are interested in using English in business 
environment, plan to study abroad or simply want to get ready for their future career. The aim 
of this course is to get acquainted with the business English expression in everyday life. 
Lessons focus on active use of language as well as the context of given topic. Part of each 
lesson is practical exercise such as negotiation, case study, discussion, presentation and 
reinforcement of communication skills.  
 
Academic writing 
V tomto jednoletém kurzu se frekventanti použijí pokročilé metody práce s anglickým 
jazykem, vytvoří vlastní anglické texty s profesionální slovní zásobou. Na rozboru 
konkrétních textů zanalyzují konkrétní anglické literární eseje a budou schopni napsat svoji 
vlastní. 
 
Konverzace v 2. cizím jazyce (není-li zvolena jako 2. volit. předmět) 
Předmět je určen studentům  s hlubším zájmem o 2. cizí jazyk, kteří si prohloubí a rozšíří 
slovní zásobu a celkově schopnost dorozumívání. Program výuky se zaměří na témata z  
každodenního života, využije podle možností nejrůznějších informačních zdrojů – internet, 
denní tisk, audio- a videonahrávky. Předmět bude podporovat samostatná mluvní vystoupení 
studentů, aby byla posílena schopnost vyjadřovat se ústní i písemnou formou. 

Zeměpis 2 
Volitelný předmět Zeměpis 2 je předmětem s geografickým zaměřením. Náplň volitelného 
předmětu doplňuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti předmětu geografie. V rámci 
předmětu bude kladen důraz na vybraná obecná socioekonomická a fyzicko-geografická 
témata, na konkrétních tématech a příkladech pak budou demonstrovány významné či 
aktuální jevy v socioekonomické sféře. Zájemci o všeobecné vzdělání s jazykově-humanitní 
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profilací tak bude umožněno získat hlubší a podrobnější znalosti a dovednosti v oblasti 
společenskovědní i přírodovědní, a to především z hlediska prostorových aspektů a vazeb. 
Hlavními formami a metodami práce bude aktivní sledování procesů v socioekonomické i 
fyzicko-geografické sféře, samostatné vyhledávání a zpracování informací a dat, samostatná 
práce, prezentace výsledků vlastní práce, práce s řadou různorodých informačních materiálů. 

Dějepis 2 
Předmět je určen pro ty žáky, kteří jsou humanitně orientováni. Má především přispět 
k rozšíření znalostí žáků, kteří hodlají maturovat z dějepisu. Jeho cílem je doplnit a 
systematizovat znalosti z dějepisu získané během studia na vyšším gymnáziu. V rámci 
předmětu žáci vypracovávají referáty, které jsou převážně předváděny formou prezentace, 
orientují se na studium odborné literatury a časopisů. Jsou vedeni k hodnocení průběhu a 
výsledků dějinných procesů na základě studia historických pramenů. Cílem výuky je rovněž 
naučit žáky  správnému vyjadřování a schopnosti interpretovat nově získané informace. 
Poznatky získané v rámci tohoto předmětu využijí žáci v semináři z dějepisu. Předmět 
připravuje žáky ke studiu historie, práv, politologie, pedagogiky, žurnalistiky a dalších 
humanitních oborů. 
 
Moderní dějiny 
Cílem semináře je seznámit studentky a studenty s velice složitým a zároveň neklidným 
obdobím po skončení druhé světové války, kdy se vytvářely základy současného 
mezinárodněpolitického a ekonomického světového uspořádání- tj. vznik a zánik různých 
mocenských organizací a bloků, jednotlivých států a státních uskupení, vojenských bloků a 
organizací atd. Samozřejmostí je také pohled na místo a fungování tehdejšího Československa 
i České republiky v této dramatické době. Součástí semináře jsou samostatné práce podle 
zvolených témat. Doporučeno nejen budoucím studentům historie, mezinárodních vztahů, 
práva, politologie, ekonomie a dalších příbuzných oborů. 

Společenské vědy 2 
Předmět je určen pro ty žáky, kteří jsou humanitně orientováni. Má především přispět 
k rozšíření znalostí žáků, kteří hodlají maturovat ze společenských věd. Jeho cílem je doplnit 
a systematizovat znalosti ze společenských věd získané během studia na vyšším gymnáziu. 
V rámci předmětu žáci vypracovávají referáty, které jsou převážně předváděny formou 
prezentace, orientují se na studium odborné literatury a časopisů. Cílem výuky je rovněž 
naučit žáky  správnému vyjadřování a schopnosti interpretovat nově získané informace. 
Poznatky získané v rámci tohoto předmětu využijí žáci v semináři ze společenských věd.  

Reálie anglicky mluvících zemí 
Tento předmět dotací je určen těm studentům, kteří by rádi prohloubili své znalosti o anglicky 
mluvících zemích (a může vhodně doplnit i předměty jako jsou seminář ze zeměpisu, seminář 
z dějepisu, popřípadě seminář ze společenských věd či seminář z dějin umění). Bude se 
vyučovat v anglickém jazyce a cílem je, abychom navázali na poznatky už dříve získané 
v předmětech jak jsou dějepis, zeměpis, společenské vědy, světová literatura. Pochopení 
historie a kultury zemí, jejichž jazyk se snažíme ovládnout, je velmi podnětné a jistě také 
přispěje k rozvinutí verbálních schopností. Předmět je koncipován do pěti tematických celků 
(zeměpis, historie, politika, kultura a umění, současnost). Pracujeme s autentickými texty, 
nahrávkami, denním tiskem a internetem, v rámci možností pozveme k besedě i rodilé mluvčí. 
Rovněž bychom rádi motivovali naše studenti k přečtení jimi vybraného díla z anglosaské 
literatury v originále. Kromě tradičních metod bychom rádi použili i ty méně tradiční, např. 
komunikativní formy práce, skupinovou práci a prezentaci vlastních názorů a poznatků. 
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Volitelný předmět pro osmý ročník osmiletého a čtvrtý ročník čtyřletého 

studia (4. volitelný předmět) 
 

Ročník osmiletého studia I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Ročník čtyřletého studia - - - - 1. 2. 3. 4. 

Počet hodin týdně - - - - - - - 4 

Žáci (bez ohledu na zaměření třídy) volí dva předměty z následující nabídky. Každý 
z předmětů je vyučován dvě hodiny týdně. 

Třída se pro výuku dělí na skupiny. 

Seminář z českého jazyka a literatury  
je připravován pro zájemce o studium oboru český jazyk a literatura, dějin umění, 
žurnalistiky, různých jazykových oborů. Student si zopakuje některé části mluvnické látky i 
učiva z dějin literatury, ale hlavním programem bude posílení praktických slohových 
dovedností a práce s uměleckým i neuměleckým textem, jeho rozbor  po stránce jazykové, 
kompoziční i tematické. Student se naučí psát vlastní texty přiměřené úrovně, rozebírat  texty 
a  hodnotit je. Hlavní důraz bude kladen na využití studentových čtenářských zkušeností a na 
jejich všestranné rozšíření. Předpokládá se práce s informačními zdroji, jako jsou internet 
(kritický přístup), odborná periodika a publikace.  

Seminář z matematických aplikací (jen pro žáky matematických tříd) 
Náplní předmětu je rozšíření učiva matematiky matematických tříd o další partie a ukázky 
jejich užití v praxi. Jde zejména o algebraické struktury, zbytkové třídy, kombinatoriku a 
teorii her. Předmět volí pouze žáci matematické třídy, ve výjimečných případech u 
talentovaných žáků ze všeobecné třídy je možno požádat ředitele školy o zapsání tohoto 
volitelného předmětu i žáka všeobecné třídy. 

Seminář z matematiky 
Náplní předmětu je opakování učiva prvních tří ročníků vyššího gymnázia a prohloubení 
některých důležitých partií. Těžiště výuky spočívá v přípravě k profilové části maturity a 
v aktivním osvojení strategie řešení úloh, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské 
studium i běžný život, v pěstování schopnosti aplikace. Převažují seminární formy práce, tj. 
samostatná a skupinová práce žáků, prezentace, referáty. Seminář slouží i k přípravě na 
nepovinnou maturitní zkoušku Matematika rozšiřující. 

Seminář z fyziky  
Seminář z fyziky poskytuje ucelenou přípravu k maturitní zkoušce a ke studiu na vysokých 
školách technického a přírodovědného směru. Převládají seminární formy práce, tj. 
samostatná a skupinová práce žáků, referáty, prezentace. 

Seminář z chemie  
Předmět rozšiřuje znalosti získané v povinném předmětu Chemie. Cílem je připravit žáka na 
maturitu z chemie a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Převažují seminární formy 
práce – samostatná a skupinová práce žáků, prezentace, referáty. 
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Seminář z biologie  
V předmětu si mají žáci utřídit a rozšířit znalosti získané v základním kurzu biologie. Členění 
a obsah učiva vychází z požadavků k maturitní zkoušce našeho gymnázia. 

 

Seminář ze zeměpisu  
Seminář ze zeměpisu navazuje a doplňuje učivo zeměpisu a připravuje studenty na úspěšné 
zvládnutí maturity ze zeměpisu a přijímacích zkoušek na VŠ s geografickým zaměřením. 
Náplň semináře se přizpůsobuje aktuálním potřebám a úrovni znalostí a dovedností studentů, 
kteří se připravují k maturitě ze zeměpisu. Práce v semináři je založena na prezentaci 
samostatně zpracovaných referátů na vybraná témata z oblasti fyzické, humánní a regionální 
geografie. Plánovanou součástí výuky jsou i terénní cvičení a exkurze. 

 

Seminář z dějepisu  
Jeho cílem je zopakovat, doplnit a systematizovat znalosti získané v předchozích letech 
studia. Žáci jsou vedeni k práci s prameny a odbornou literaturou. Samozřejmou součástí je 
průběžné opakování maturitních témat tak, aby se žáci důkladně připravili k maturitě 
z dějepisu, resp. k přijímacím zkouškám. V hodinách je preferována především forma 
referátů. Součástí výuky jsou exkurze, návštěvy historických expozicí, besedy. Žáci se naučí 
vysvětlit jak vznikaly dějinné procesy, co bylo jejich příčinou, jaké jsou jejich důsledky. 
Národní dějiny jsou studovány v kontextu s dějinami evropskými a světovými. V průběhu 
dějepisného semináře si rozšiřují rovněž poznatky z regionálních dějin. Pro porozumění 
dnešnímu světu je zvláště důležitá historie 19. a 20. století, proto je jí věnována zvýšená 
pozornost. Součástí výuky jsou i kulturní dějiny, prostřednictvím nichž se kultivuje vztah 
studentů k hodnotám evropské civilizace, což je důležité právě v současnosti, kdy se Evropa 
rychleji integruje. Prostřednictvím dějepisného semináře žáci mohou poznávat různorodost 
jednotlivých evropských regionů v oblasti politické, náboženské, kulturní ap., ale také 
historické děje a fakta, která se projevovala ve všech částech Evropy i světa. Tím tento 
předmět rovněž přispívá k rozvoji tolerance vůči různým politickým a náboženským 
postojům. 

 

Seminář z informatiky (jen pro žáky tříletého nebo dvouletého volitelného předmětu 
Informatika a programování)  
Seminář z informatiky je jednoletý volitelný předmět, který je určen zájemcům o zdárné 
absolvování maturitní zkoušky z předmětu Informatika a programování. Tento předmět 
tématicky navazuje na povinnou výuku v předmětu Informatika a základní volitelný předmět 
Informatika a programování. 
V předmětu je systematicky opakována látka, která bude předmětem maturitního zkoušení. 
Studenti se  prvních hodinách seznámí se zněním maturitních témat. V následujících hodinách 
je pak látka spadající do těchto témat opakována a to nejen teoreticky, ale u témat, která to 
dovolují, je procvičována i formou praktických úloh.  
Tento předmět nerozšiřuje získané znalosti z předchozích let studia. Tyto předchozí znalosti 
připomíná, třídí, systematizuje a fixuje tak, aby byly pokud možno úspěšně využity při 
maturitní zkoušce a případně i jako dobrý a stabilní základ navazující studia na vysoké škole. 
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Seminář ze společenských věd  
Předmět je určen žákům, kteří chtějí složit maturitní zkoušku ze společenských věd nebo se 
hlásí na VŠ humanitního zaměření. Metodika práce vychází ze seminární formy. Vedle 
rozšíření a shrnutí učiva psychologie, sociologie, filosofie a etiky z nižších ročníků doplňuje 
společenskovědní problematiku o kapitoly z religionistiky, estetiky a rétoriky. V semináři se 
využívá samostatné práce žáků s odbornou literaturou a časopisy, referátů, exkurzí do 
kulturních a odborných zařízení a přednášek odborníků. 

 

Seminář z ekonomiky (jen pro žáky dvouletého volitelného předmětu Ekonomika)  
Náplní předmětu je prohloubení učiva volitelného předmětu Ekonomika, hlavním posláním 
předmětu je příprava k maturitní zkoušce. Tento předmět volí pouze ti studenti, kteří zvolili 
předmět Ekonomika jako volitelný předmět. 

 

Seminář z dějin umění (jen pro žáky tříletého nebo dvouletého volitelného předmětu 
Dějiny umění) 
Náplní předmětu je prohloubení učiva volitelného předmětu Dějiny umění, hlavním posláním 
předmětu je příprava k maturitní zkoušce. Tento předmět volí pouze ti studenti, kteří zvolili 
Dějiny umění jako 1., nebo aspoň jako 2. volitelný předmět. 
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Nepovinné předměty 

 
Nedílnou součástí výuky na našem gymnáziu jsou i nepovinné předměty. Pro letošní školní 
rok budou na základě zjištěného zájmu studentů otevřeny tyto nepovinné předměty: 
 

1. Cizí jazyk 2 u studentů sekund (třídy obou zaměření) 
 
V tomto předmětu žáci získají úvodní základní představu o jazyce, o jeho gramatice a s užitím 
jednoduché slovní zásoby se naučí reagovat na nejběžnější životní situace. Na předmět pak 
navazuje povinný předmět Cizí jazyk 2, vyučovaný povinně od tercie obou zaměření. 
 

2. Cvičení z matematiky pro studenty posledních šesti ročníků třídy 
s matematickým zaměřením 

 
V tomto předmětu žáci matematických tříd výrazně prohlubují učivo povinného předmětu 
Matematika a jsou systematicky vedeni k řešení obtížných matematických úloh vyskytujících 
se v nejrůznějších matematických soutěží jako jsou Matematická olympiáda, Pythagoriáda či 
různé korespondenční semináře. V nejvyšších ročnících studia jsou pak studenti rozděleni 
podle své rozvinutosti klíčových matematických kompetencí do dvou skupin, z nichž ta méně 
rozvinutá prohlubuje své znalosti standardní základní matematiky, zatímco ta rozvinutější se 
připravuje k řešení úloh ústředních a mezinárodních kol Matematické olympiády. 


