
 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

 

Nabídka a volba maturitních předmětů pro školní rok 2017/2018 
 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném 
znění stanovuji níže uvedenou formu maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018. 
 

Společná část maturitní zkoušky 

Počet a nabídka zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek je stanovena 
výše uvedenými právními předpisy. 

Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky. 
 
Předměty společné části: 

1. český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) 
2. cizí jazyk – angličtina, španělština, francouzština, němčina, ruština (didaktický test, 

písemná práce a ústní zkouška před komisí) nebo matematika (pouze didaktický 
test). 

Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk (AJ, NJ, FRJ, ŠJ, RJ), 
matematika podle § 78 školského zákona, odstavce 5. 
 
Školní seznam nejméně 60 literárních děl pro ústní zkoušku společné části MZ z předmětu 
český jazyk a literatura je uveden na webových stránkách předmětu a je platný pro jarní a 
podzimní zkušební období. 
 

Profilová část maturitní zkoušky 
  
V profilové školní části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 2 zkoušky (jedné úrovně stanovené školou).  
Žáci musí splnit dotaci vyučovaných hodin. 
Žáci, kteří nekonají zkoušku z cizího jazyka v rámci společné části maturitní zkoušky, vykonají 
zkoušku z cizího jazyka povinně v rámci profilové zkoušky (pouze ústní zkouška před komisí). 
V profilové školní části nelze konat maturitní zkoušku ze stejného předmětu jako ve společné 
části maturitní zkoušky. 
 
 
 
 
 



 
 

Profilová část maturitní zkoušky 

Povinné zkoušky 

 Nabídka předmětů Forma zkoušky 

1. povinná zkouška 
Cizí jazyk (AJ, NJ, FRJ, RJ, ŠJ), D, Geo, SV, 
Ma, Fy, Ch, Bi, IVT, Psychologie, Latina   

Ústní zkouška před komisí 

2. povinná zkouška 
Cizí jazyk (AJ, NJ, FRJ, RJ, ŠJ), D, Geo, SV, 
Ma, Fy, Ch, Bi, IVT, Psychologie, Latina   

Ústní zkouška před komisí 

Nepovinné zkoušky – nejvýše 2 zkoušky 

Nepovinné zkoušky 
z nabídky: 

Cizí jazyk (AJ, NJ, FRJ, RJ, ŠJ), D, Geo, SV, 
Ma, Fy, Ch, Bi, IVT, Psychologie, Latina   

Ústní zkouška před komisí 

Matematika+ (organizuje CERMAT) Didaktický test 

 

 
Po zkušenostech z minulých let doporučuji minimalizovat zájem o nepovinné předměty. 
 
Přihlášku k maturitní zkoušce podávají žáci ZŘ Mgr. Pieczonkovi  do 30. listopadu 2017 
 
Termíny maturitních zkoušek: 
 
Písemná práce z jazyka českého:   11. dubna 2018 
Didaktické testy + písemné práce:   2. 5. – 9. 5. 2018 
Ústní zkoušky společné a profilové části MZ: 21. 5. – 25. 5. 2018   
   
Přesný časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební 
schéma) stanoví MŠMT do 15. ledna 2018. 
 
 
 
 
 
 
V Karviné 30. září 2017                  Mgr. Miloš Kučera 
                                                                                                                                ředitel 


