Maturita ve školním roce 2014/2015
Tento text vychází ze Zákona č. 561/2006 (Školský zákon) a z prováděcí vyhlášky č. 177/2009
(včetně její aktualizací) o ukončování studia na střední škole.
Maturitní zkouška
Maturitní zkouška v roce 2014/2015 se skládá ze společné části („státní maturita“) a profilové části
(„školní maturita“). Žák získá střední vzdělání maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části
maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část
1. povinná
zkouška bez
volby

2. povinná
zkouška s
volbou

Český jazyk a
Úroveň obtížnosti - literatura (ČJL)
základní
Komplexní zkouška
(Didaktický test +
písemná práce + ústní
zkouška)

Cizí jazyk (CJ)
Úroveň obtížnosti - Komplexní zkouška
(Didaktický test +
základní
písemná práce + ústní
zkouška)

nebo
Matematika (M)
(Didaktický test)
Nepovinná
zkouška
(nejvýše 2)

Nepovinné zkoušky se
konají podle stejných
pravidel jako zkoušky
povinné

Cizí jazyk (JA, JN,
JFr, JŠp, JR)
nebo
Matematika

Pozn.: Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou
zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část
1. povinná
zkouška s
volbou

2. povinná
zkouška s
volbou

3. povinná
zkouška
s volbou

Nepovinná
zkouška
(nejvýše 2)

Předměty
povinné
zkoušky

Cizí jazyk (JA, JN, JFr, JR, JŠp)
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Dějepis
Základy společenských věd
Informační a výpočetní technika
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Deskriptivní geometrie

Předměty Cizí jazyk (JA, JN, JFr, JR, JŠp)
nepovinné Matematika
zkoušky
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Dějepis
Základy společenských věd
Informační a výpočetní technika
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Deskriptivní geometrie
Matematika +

Studium osmileté a čtyřleté se všeobecným zaměřením a se zaměřením na matematiku
 Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných předmětů.
 Forma profilové části u všech nabízených předmětů bude ústní zkouška před maturitní
komisí.
Výjimku tvoří:
 matematika ve třídách s oborem vzdělávání 79-41-K-41Gymnázium se
zaměřením na matematiku, kde forma zkoušky bude kombinace písemné
zkoušky a ústní zkoušky,
 informatika, kde forma zkoušky bude kombinace obhajoby maturitní práce a
ústní zkoušky
 Žáci si mohou pro 3 povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky vybírat z nabídky
předmětů:
 Cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský a ruský),

 Matematika,
 Fyzika,
 Chemie,
 Biologie,
 Zeměpis,
 Dějepis,
 Základy společenských věd,
 Informační a výpočetní technika,
 Estetická výchova hudební,
 Estetická výchova výtvarná
 Deskriptivní geometrie
 Žáci si nemohou v profilové části maturitní zkoušky volit stejný předmět jako ve společné
části maturitní zkoušky mimo předmět matematika.
 Žáci studijního oboru 79-41-K-41 Gymnázium čtyřleté – matematika si volí jako jednu
povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky předmět matematika (forma
písemná + ústní zkouška před maturitní komisí).
 Žák si musí povinně zvolit jako jeden předmět společné nebo profilové části maturitní zkoušky
zkoušku z cizího jazyka.
Další informace:

www.msmt.cz
www.cermat.cz
www.novamaturita.cz

V Bílovci dne 17. 9. 2014
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ředitel školy

