Gymnázium Josefa Jungmanna
Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Vnitřní předpis k podobě maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022
Ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, přísp. organizace, vydává v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. vnitřní předpis k podobě maturitních zkoušek
ve školním roce 2021/2022.
I. Společná část maturitní zkoušky
Žák koná ve společné části maturitní zkoušku ze dvou povinných zkušebních předmětů:
1. český jazyk a literatura - didaktický test (DT)
2. výběr jednoho z předmětů cizí jazyk - didaktický test (DT) nebo matematika (didaktický test (DT)).
Všechny zkoušky z cizích jazyků se konají v jediné úrovni obtížnosti (B2).
Cizí jazyk si žák vybírá z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk.
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.
V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i
didaktický test z Matematiky rozšiřující.
II. Profilová část maturitní zkoušky
A) Žák koná profilovou zkoušku ze dvou povinných zkušebních předmětů dle následujících pravidel:
A1) Žák, který volil ve společné části jako povinnou zkoušku matematiku, volí dva předměty z
nabídky: dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyk (z nabídky anglický, německý,
francouzský nebo ruský jazyk), latina, základy společenských věd, informační a komunikační
technologie (ICT), výtvarná výchova, ekonomie a psychologie.
A2) Žák, který volil ve společné části jako povinnou zkoušku cizí jazyk, volí dva předměty z nabídky:
dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyk (z nabídky anglický, německý,
francouzský nebo ruský jazyk může vybrat pouze ten, který nezvolil ve společné části), latina, základy
společenských věd, informační a komunikační technologie (ICT), výtvarná výchova, ekonomie a
psychologie.
Omezení:
Žák může volit pouze předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících
stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4
vyučovací hodiny (tj. byl vyučován např. dva roky s dvouhodinovou týdenní dotací nebo čtyři roky s
hodinovou týdenní dotací apod. Do stanovené doby se započítává i výuka v rámci volitelného předmětu).
Požadavky pro složení profilové zkoušky mohou obsahovat i učivo probírané na semináři z daného
předmětu!
B) Žák může konat nejvýše dvě nepovinné profilové zkoušky dle výběru z nabídky uvedené u povinných
zkoušek (dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský
jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, matematika, informační a komunikační technologie
(ICT), výtvarná výchova, ekonomie a psychologie).

Forma zkoušky:
1) Zkouška z předmětu výtvarná výchova se koná jako kombinace dvou forem: maturitní práce a její
obhajoba před zkušební komisí a ústní zkouška před zkušební komisí. Každá část maturitní
zkoušky se hodnotí samostatně, na celkové známce se hodnocení maturitní práce podílí 1/3 a ústní
zkouška 2/3.
2) Zkouška z předmětu ICT se koná formou maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí.
3) Zkouška z anglického jazyka v profilové části odpovídá úrovni očekávaného výstupu ŠVP našeho
gymnázia, tj. B2 společného evropského referenčního rámce (SERR) a skládá se z písemné práce a
ústní zkoušky před zkušební komisí. V případě, že student dříve úspěšně složil FCE zkoušku na
úrovni B2 a může se prokázat certifikátem, bude mu tato zkouška uznána jako náhrada za maturitu
z anglického jazyka. Toto platí pouze za podmínky, že si maturitu z anglického jazyka zvolí v rámci
společné části maturitní zkoušky (státní). V tom případě bude student skládat jen povinnou státní
část – didaktický test. Ústní část bude nahrazena FCE certifikátem.
4) Zkouška z českého jazyka a cizích jazyků v profilové části se skládá z písemné práce a ústní zkoušky
před zkušební maturitní komisí.
5) Zkoušky ze všech ostatních předmětů profilové části se konají formou ústní zkoušky před
zkušební komisí. Všichni žáci jsou povinni složit profilovou zkoušku před jmenovanou
zkušební komisí, a to z témat stanovených ředitelkou školy.
C) Pravidla konání MZ v jarním období 2022 jsou platná i pro podzimní období 2022.
Termíny zkoušek v jarním zkušebním období:
Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části bude zveřejněno v lednu 2022. Termín
ústních zkoušek bude upřesněn v březnu 2022.
Podrobné informace najdete na:www.msmt.cz, www.cermat.cz
Písemné zkoušky (český jazyk, cizí jazyky) v rámci profilové části mohou být nejdříve od 1.
4. 2022 (termín bude upřesněn). Přesný rozpis bude stanoven na základě odevzdaných přihlášek k
maturitě a stanovení rozpisu termínů písemných zkoušek společné části z MŠMT nejpozději do 31. 1. 2022.
Termíny ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací ve školní roce 2021-2022
budou upřesněny. Konkrétní termín bude stanoven na základě odevzdaných přihlášek k maturitě a
stanovení rozpisu termínů písemných zkoušek společné části z MŠMT, nejpozději do 31. 1.2022.
Přihlášky k maturitní zkoušce pro školní rok 2021-2022 je nutné odevzdat nejpozději do
1.12.2021 ředitelce školy.
Zadání maturitní práce:
Zadání maturitní práce obsahuje: téma maturitní práce, termín odevzdání maturitní práce, způsob
zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce, kritéria hodnocení maturitní práce a požadavek
na počet vyhotovení maturitní práce. Zadání bude určeno nejpozději do 1. 12. 2021.

V Litoměřicích, 30.9. 2021

RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
ředitelka gymnázia

