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Pokyn k profilové části maturitní zkoušky pro
školní rok 2021/2022
Podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění účinném od 1.10.2020 a
vyhlášky 177/2009 Sb. (o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou) ve znění účinném od 15.10.2020, vydávám k profilové části maturitní
zkoušky v Gymnáziu Trhové Sviny pro školní rok 2021-2022 tento pokyn:

Čl. 1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle Školního
vzdělávacího programu Gymnázia Trhové Sviny.
Pro obor 79-41-K/81, Gymnázium, denní studium, délka studia 8 let, stanovuji
v souladu se Školním vzdělávacím programem Gymnázia Trhové Sviny tuto
nabídku povinných a nepovinných zkoušek:
Anglický jazyk (v případě, že si jej žák nezvolí ve společné části)
Německý jazyk (v případě, že si jej žák nezvolí ve společné části)
Matematika (a to i tehdy, zvolí-li si ji žák ve společné části, protože
zkouška společné části z M nemá profilovou část)

Dějepis
Základy společenských věd
Biologie
Chemie
Fyzika
Zeměpis
Informatika a výpočetní technika
Profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury koná žák povinně. Zvolilli si ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, koná profilovou zkoušku
z tohoto zvoleného cizího jazyka a v profilové části si může zvolit pouze další cizí
jazyk. Pokud si žák v rámci společné zkoušky zvolí matematiku, může si
matematiku zvolit i v profilové části.
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Čl. 2. Forma profilové části maturitní zkoušky v Gymnáziu Trhové
Sviny.
V profilové (školní) části maturitní zkoušky konají žáci v Gymnáziu Trhové
Sviny ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a
literatury, z cizího jazyka (který si zvolili ve společné části) a ze dvou dalších
povinných zkoušek, uvedených v čl. 1.
Žáci mohou dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě
nepovinné zkoušky, a to z výše uvedené nabídky.
Dvě části mají zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků, protože se konají
vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní
komisí. Všechny ostatní zkoušky profilové části se konají ústní formou.
Pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní ředitel školy 20 až 30
témat, která jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.
K jednotlivým zkouškám dále stanovuji:
a) Profilová zkouška z českého jazyka
Pro písemnou práci z českého jazyka stanovuji 4 zadání, časový limit 120
minut a minimální rozsah 250 slov. Žáci mohou používat Pravidla českého
pravopisu.
Pro ústní zkoušku z českého jazyka stanovuji 20 témat, tzn. 20 knih, které si
žák vybere z maturitního seznamu literárních děl Gymnázia Trhové Sviny. Tento
seznam obsahuje 60 literárních děl a je zveřejněn na webové stránce školy. Žák
svůj seznam dvaceti literárních děl odevzdá do 31. března pro jarní zkušební
období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Kritéria pro sestavení
vlastního žákova seznamu jsou následující:
-

Světová a česká literatura do konce 18. století /minimálně 2 díla/
Světová a česká literatura 19. století /minimálně 3 díla/
Světová literatura 20. a 21. století /minimálně 4 díla/
Česká literatura 20. a 21. století /minimálně 5 děl/
minimálně 2 díly musí být zastoupena próza, poezie a drama
seznam může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora.

Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška pak
trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke
stejnému literárnímu dílu. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky
z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující
znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
b) Profilová zkouška z cizího jazyka
Pro písemnou práci z cizího jazyka (anglického a německého) stanovuji 2
zadání, časový limit 75 minut a minimální rozsah 200 slov. Žáci mohou použít
překladový slovník.
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka (anglického a německého) stanovuji 20
témat. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru
s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu.
2

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška pak trvá
nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka. Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky
alespoň 4 povinné zkoušky (tedy v případě, že si ve společné části zvolí cizí jazyk), lze jednu
povinnou zkoušku profilové části konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
V případě, že si ve společné části zvolí matematiku, koná v ústní profilové části pouze 3
povinné zkoušky a zkoušku z cizího jazyka jazykovým certifikátem nahradit nelze.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března
pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená
kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

c) Další povinné zkoušky
Pro další povinné zkoušky konané ústní formou stanovuji 20 až 30 témat, která
jsou zveřejněna na webové stránce školy. Příprava k další povinné zkoušce trvá
15 minut, příprava ke zkoušce z informatiky a výpočetní techniky trvá 30 minut.
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné
téma.
Přihláška k maturitní zkoušce. Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce,
opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce, řediteli nejpozději do 1. prosince pro
jarní zkušební období a do 25. června pro podzimní zkušební období.

Čl. 3. Témata profilové části maturitní zkoušky
Témata profilové části maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů
jsou zveřejněna na webové stránce školy.
V Trhových Svinech 1. října 2021
Mgr. František Slípka v.r.
ředitel Gymnázia Trhové Sviny
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