
Pravidla pro zkoušky v profilové části 

maturitní zkoušky pro rok 2021 

  
Ředitel Gymnázia Blansko, příspěvková organizace určuje podle § 79 odstavce 3 

zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou číslo 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 

nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro 

rok 2021 a další pravidla. 

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 před 

zkušební maturitní komisí)  

b) pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk (možnosti: 

anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk nebo ruský 

jazyk), pak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (forma: písemná práce a ústní 

zkouška před zkušební maturitní komisí) a zároveň:  

c) z dalších dvou povinných zkoušek z následující nabídky: 

● Cizí jazyk I – anglický jazyk (forma: písemná práce a ústní zkouška před 

zkušební maturitní komisí)  

● Cizí jazyk II - francouzský, německý, ruský a španělský jazyk (forma: 

písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

● Matematika (forma: písemná zkouška) 

● Fyzika (forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

● Chemie (forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

● Biologie (forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

● Zeměpis (forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

● Dějepis (forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

● Základy společenských věd (forma: ústní zkouška před zkušební maturitní 

komisí) 

● Programování (forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

● Výtvarná výchova (forma: ústní zkouška a praktická zkouška před zkušební 

maturitní komisí) 

● Hudební výchova (forma: ústní zkouška a praktická zkouška před zkušební 

maturitní komisí) 



d) z případných nepovinných zkoušek, pokud si je student zvolí. 

 

Část 2: Pravidla pro volbu zkušebních předmětů 
Každý student si vybere právě dva předměty z nabídky zkušebních předmětů 

uvedených v části 1 písmena c), přičemž dodrží následující dvě pravidla: 

1. Studenti, kteří si zvolili ve společné části matematiku, si musí zvolit v profilové 

části předmět cizí jazyk I nebo cizí jazyk II.  

2. Předměty ze společné části se nemohou opakovat jako volitelné předměty 

v profilové části.  

3. Studenti si mohou zvolit maximálně dva cizí jazyky.  

Část 3: Pravidla pro volbu zkušebních předmětů nepovinných 

zkoušek 
Každý student si může vybrat maximálně dva předměty z nabídky zkušebních 

předmětů ze seznamu uvedeného v části 1 písmena c), přičemž dodrží následující 

pravidlo: 

Volí se jiné zkušební předměty než pro povinné zkoušky. 

Výjimku z tohoto pravidla může v odůvodněných případech na základě písemné 

žádosti studenta povolit ředitel školy. 

Část 4: Nahrazující zkouška z cizího jazyka 
Pokud student koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, 

lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího 

jazyka  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.  

Cizí jazyk I  nejméně však na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky.  

Cizí jazyk II nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky.  

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 

března; součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání 

standardizované jazykové zkoušky. 

 



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. 

● Hodnocení probíhá v souladu s pravidly pro MZ 2020. 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

● Seznam 60 literárních děl je uveden na www stránkách školy v sekci Maturita. 

● Z uvedeného seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních 

děl, který bude obsahovat 20 literárních děl podle 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. 

○ 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. 

● Hodnocení probíhá v souladu s pravidly pro MZ 2020.  

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % 

a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.  

Student vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané 

zkoušky. V případě, že student neuspěje z některé ze zkoušek, neprospěl a opakuje 

pouze tuto zkoušku.  

Profilová zkouška z cizího jazyka I a II  

Písemná práce 

● Písemnou prací z předmětu cizí jazyk I (anglický jazyk) se rozumí vytvoření 

souvislého textu nebo textů, jehož minimální rozsah je 200 slov a maximální rozsah 

je 220 slov. Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. 

● Písemnou prací z předmětu cizí jazyk II (francouzský, německy, ruský a 

španělský jazyk) se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů, jehož 



minimální rozsah je 200 slov a maximální rozsah je 220 slov. Písemná práce trvá 

80 minut včetně času na volbu zadání. 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

● Témata pro ústní zkoušku jsou uvedena na www stránkách školy v sekci Maturita. 

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

● Hodnocení probíhá v souladu s pravidly pro MZ 2020.  

V případě zkoušek z cizího jazyka I a II tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 

hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.  

Student vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané 

zkoušky. V případě, že student neuspěje z některé ze zkoušek, neprospěl a opakuje 

pouze tuto zkoušku.  

 

Profilové zkoušky z dalších předmětů 

● Matematika – písemná (120 minut) 

pomůcky: stejné jako u „státní“ maturity, úroveň příkladů: těžší než u „státní“ maturity 

● Témata pro ústní zkoušku budou zveřejněna na  www stránkách školy v sekci 

Maturita od 1. 2. 2021.  

● Příprava k ústní zkoušce trvá: 

○ u předmětů hudební a výtvarná výchova  30 minut 

○ u ostatních předmětů 15 minut 

● Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

 

                                                                                              Mgr. Radek Petřík, ředitel školy 

 


