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č.j.: GYZA 1250/2020 
 

Doplněk Školního vzdělávacího programu Gymnázia Zábřeh 

 
Ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vydává tento doplněk, kterým se Školní 
vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání č.j. GYZA 751/2016, platný od 1.9.2016, ve znění 
doplňku č.j. GYZA 963/2019 a Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání č.j. GYZA 
964/2019 platný od 1.9.2019 mění takto: 
 
1. Kapitola 3.4 se nahrazuje zněním.  

 
3.4 Organizace maturitní zkoušky  

 
Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, 
pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 
 
3.4.1 Společná část maturitní zkoušky 
 
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, 
pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů: 
− cizí jazyk, 
− matematika. 
Zkoušku z cizího jazyka si žák může zvolit z jazyků, které jsou vyučovány ve škole: 
− anglický jazyk, 
− německý jazyk, 
− francouzský jazyk, 
− ruský jazyk, 
− španělský jazyk. 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů: 
− cizí jazyk, 
− matematika 
− matematika rozšiřující. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Rozsah vědomostí a 
dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví 
ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro příslušný zkušební 
předmět. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 48 měsíců před termínem konání zkoušek 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník 
středního vzdělávání. 
 
3.4.2 Profilová část maturitní zkoušky 
 
Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci školy a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. 
Skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky 
zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia. Žák může dále v rámci profilové části maturitní 
zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Zvolené zkoušky profilové části maturitní zkoušky žák 
uvede v přihlášce k maturitní zkoušce.  

Ředitel školy stanoví nabídku povinných zkoušek a nepovinných zkoušek, jejich formu a témata. 
Povinnou zkoušku může žák konat pouze z předmětů nebo jiných ucelených části vzdělávacího 
obsahu, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním 
plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. 

Obhajobu maturitní práce a zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 
koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Žák může konat profilovou část 
maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. 
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3.4.2.1 Zkouška z českého jazyka a literatury 
 
Zkouška z českého jazyka a literatury se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky 
před zkušební maturitní komisí.  

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu v rozsahu, který 
spolu s délkou trvání písemné práce stanoví v souladu s prováděcím právním předpisem ředitel školy. 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 
před zahájením zkoušky. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam literárních děl a stanoví kritéria pro 
sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu 
se stanovenými kritérii každý žák připraví vlastní seznam literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní 
listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Ústní zkouška se uskutečňuje formou 
řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního 
literárního díla z žákova seznamu literárních děl.   
 
3.4.2.2 Zkouška z cizího jazyka 
 
Zkouška z cizího jazyka se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí.  

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém rozsahu, 
který spolu s délkou trvání písemné práce stanoví v souladu s prováděcím právním předpisem ředitel 
školy. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která 
se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím 
programem stanoví 20 až 30 témat. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 
 
3.4.2.3 Stanovení podrobností konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 
Ředitel školy stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky: 

− nabídku povinných a nepovinných zkoušek, jejich formu a témata, 

− konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury, 

− konkrétní délku konání a rozsah textu nebo textů písemné práce z cizích jazyků, 

− maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl, 

− podrobnosti o délce obhajoby maturitní práce, délce a způsobu konání písemné zkoušky a 
praktické zkoušky v případě konání zkoušek některou z uvedených forem. 

Pro konání písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a případné písemné zkoušky 
z dalších povinných nebo nepovinných předmětů stanoví ředitel školy způsob záznamu vytvářeného 
textu a seznámí s tímto rozhodnutím žáky nejpozději 2 měsíce před konáním příslušné zkoušky. 

 
2. Název kapitoly 5.2.19 se mění na Aplikovaná angličtina. V celém textu školního vzdělávacího 

programu se slova „Seminář z anglického jazyka“ nahrazují slovy „Aplikovaná angličtina“. 

 
3. Tento doplněk školního vzdělávacího programu je platný od 1. 10. 2020 pro všechny třídy 

Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. 
 
 
V Zábřehu 24. 9. 2020 

Mgr. Martin Paclík 
                    ředitel školy 


