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Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 – po úpravách MŠMT
Datum vydání 11.3.2021
Vysvětlivky

Český jazyk
a literatura

Délka trvání 85 minut

Cizí jazyk

Délka trvání 110 minut (z toho 40 minut poslechová
část)

Matematika

Délka trvání 135 minut

Matematika rozšiřující

Délka trvání 150 minut

Matematika

Délka trvání 135 minut

Cizí jazyk

Délka trvání 110 minut (40 minut poslechová část)

Dobrovolná
Český jazyk
zkouška
Pokud žák zvolil ve SČ zkoušku z cizího jazyka,
může konat ze stejného jazyka dobrovolnou
zkoušku v profilové části.

Dobrovolná
Cizí jazyk
zkouška
Povinné
zkoušky
(s volbou)
Nepovinné
zkoušky

CJ, M, ZSV, D, Z, Fy,
Ch, Bi, In

Podle typu předmětu (viz formy
zkoušek)

CJ, M, ZSV, D, Z, Fy,
Ch, Bi, In

Podle typu předmětu (viz formy
zkoušek)

Podmínky volby:
1. V profilové části žák skládá minimálně jednu a maximálně dvě povinné zkoušky z cizího jazyka
2. Žák může jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované
zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (viz dále).
Formy zkoušek profilové části podle rozhodnutí předmětových komisí:
A. Ústní zkouška
B. Maturitní práce a její obhajoba + ústní zkouška

M, ZSV, D, Z, Fy, Ch, Bi, Aj, Nj, Fj, Šj
In

Rozsah zkoušek společné části MZ je stanoven katalogy požadavků, které schválilo MŠMT. Přihlášku žák odevzdává k
1.12. daného roku.

Uznávání jazykové zkoušky v profilové části MZ
Ředitel gymnázia, v souladu s § 81 odst. 7 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, stanovil, že jednu povinnou zkoušku
z cizího jazyka může žák nahradit certifikátem o složení standardizované jazykové zkoušky.
Na základě rozhodnutí ředitele gymnázia, platného školního vzdělávacího programu, který stanovuje zkoušenou úroveň dle SERR ve
zkouškách z cizího jazyka v profilové části MZ, a platných informací MŠMT budou při maturitní zkoušce konané uznávány následující zkoušky:
Úroveň dle SERR

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Španělský jazyk

B2
C1
C2
B2
C1
C2
B2
B2
C1
C2
B2
C1
C2
B2
C1
C2

Název zkoušky
FCE – Cambridge English: First
CAE – Cambridge English: Advanced
CPE – Cambridge English: Proficiency
IELTS Academic stupeň 5,5 – 6,5
IELTS Academic stupeň 7 – 8
IELTS Academic stupeň 8,5+
TOEFL iBT®: 72–94
Goethe – Zertifikat B2
Goethe – Zertifikat C1
Goethe – Zertifikat C2
DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 (Toutes sessions confondues)
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française C1
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française C2
DELE B2
DELE C1
DELE C2

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním
období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka standardizovanou zkouškou ze seznamu, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo
stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška není součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.
Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek vzdělávání
Žáci, kteří budou žádat o úpravu maturitní zkoušky, která odpovídá jejich zdravotnímu postižení nebo znevýhodnění, musí spolu
s přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat i doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky dle §20 vyhlášky č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.
Toto doporučení vydává školské poradenské zařízení (PPP - pedagogicko psychologická poradna nebo SPC - speciální pedagogické
centrum). Vzhledem k tomu, že vypracování doporučení vyžaduje určitý čas na shromáždění podkladů, jejich zpracování a zápis do centrálního
systému, je nutné požádat o jeho vydání nejpozději do 30.9. aktuálního školního roku. Poradenské zařízení doporučení připraví a po konzultaci
se žákem vypracuje tak, aby ho měl žák k dispozici nejpozději k termínu odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce.

