Maturitní zkouška na Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov,
Kollárova 3
v jarním a podzimním termínu v roce 2021
Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků, a
vyhl. č. 177/2009 Sb. a její novely ze dne 15.10.2020, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a doplňků. Doplněno po vydání „Opatření
obecné povahy“ ze dne 15. března 2021.
Platnost pro obory vzdělání: 7941K41 Gymnázium
7941K81 Gymnázium
7942K41 Gymnázium
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,
pokud úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky:
Zkušebními předměty společné části jsou:
a) český jazyk a literatura (povinná zkouška);
b) matematika (povinná zkouška) nebo cizí jazyk* (povinná zkouška) – žák si zvolí pouze 1 předmět;
c) nepovinná zkouška (žák si může zvolit 1 nepovinnou zkoušku společné části MZ za stejných pravidel
jako u zkoušek povinných). Nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož
koná povinnou zkoušku.
Volí si z předmětů:
- matematika
- matematika rozšiřující
- cizí jazyk
* cizí jazyk - (A, Fr, N, Š, R)
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“.
Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u obou povinných zkoušek.
Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, je podmínkou pro zisk
maturitního vysvědčení.
Rozsah vědomostí a dovedností, které jsou předmětem ověřování při společné části maturitní zkoušky, je
stanoven v katalozích požadavků zkoušek jednotlivých předmětů
(viz https://maturita.cermat.cz).
Zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil
první pololetí posledního ročníku středního vzdělání.

Žák koná společnou část maturitní zkoušky na škole, jejímž je žákem, zkoušku v náhradním termínu či
opravnou koná na škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Před konáním každé ze
zkoušek společné části maturitní zkoušky se musí žák prokázat zadavateli nebo předsedovi zkušební komise
platným průkazem totožnosti opatřeným fotografií, pokud výše jmenovaní žáka osobně neznají.

Profilová část maturitní zkoušky:
Studenti budou povinně maturovat ze dvou předmětů, které si vybral dle následujících pravidel:

Pravidla pro volbu dalších dvou povinných zkoušek:
Pokud si žák ve společné části vybere matematiku, musí si v profilové části jako jeden ze dvou povinných
předmětů zvolit cizí jazyk. Žák si nesmí zvolit v rámci povinné profilové zkoušky zkoušku ze stejného
předmětu jako v části společné. Jiný cizí jazyk se rozumí jako jiný předmět. (Např.: Žák si zvolí ve společné
části povinnou zkoušku z anglického jazyka, v profilové části si tedy může zvolit jakýkoliv jiný cizí jazyk
vyučovaný na škole kromě jazyka anglického).
Z nabídky povinných předmětů v souladu s učebními plány GJW si žák nemůže vybrat pro zkoušku tělesnou
výchovu a estetickou výchovu hudební, nelze si zvolit také zkoušku z volitelného semináře s výjimkou
předmětu deskriptivní geometrie.
V profilové části je podmínkou volby dvou předmětů jejich hodinová dotace - součet týdenních
vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu
těchto předmětů činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. V případě informatiky a
výpočetní techniky se počítá i dotace hodin v semináři.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka jsou zkouškami nepovinnými (v případě
cizího jazyka pouze pokud z něj student psal didaktický test). Je na rozhodnutí žáka, zda ústní zkoušky bude
konat či ne. V případě, že je nebude konat, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.
Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části považovány za plnohodnotné
zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Žák může navíc konat nanejvýš 1 nepovinnou zkoušku z nabídky předmětů stanovených ředitelem školy:
cizí jazyky (A, Fr, N, Š, R), základy společenských věd, dějepis, matematika, fyzika, chemie, biologie,
zeměpis, informatika a výpočetní technika, estetická výchova výtvarná, deskriptivní geometrie.
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné práce a jednání
zkušební maturitní komise o hodnocení žáka. Zkoušky může žák konat, pokud úspěšně první pololetí
posledního ročníku středního vzdělání.

Přihláška k maturitní zkoušce:
Přihlášku k maturitní zkoušce, opravné nebo náhradní zkoušce podává žák v termínu:
- do 1. prosince – pro jarní zkušební období
- do 23. července – pro podzimní zkušební období

Termíny zkoušek:
a) jarní zkušební období
- 24. 5. – 26. 5.2021 – didaktické testy společné části maturitní zkoušky
- 1. 6. – 4. 6. 2021
– ústní zkoušky společné a profilové části
b) mimořádný termín – určen pro studenty, kteří se z jarního termínu omluví z důvodu onemocnění
COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény. Přihlášku spolu s omluvou žák podává řediteli školy
do 10. května 2021. Mimořádný termín se koná na spádových školách, určených Cermatem.
- 7. 7. – 9. 7. 2021
- didaktické testy společné části maturitní zkoušky
c) podzimní zkušební období
- 1. 9. – 10. 9. – didaktické testy společné části maturitní zkoušky
- 1. 9. – 30. 9. – ústní zkoušky společné a profilové části
Přesné termíny s rozpisem zkoušek budou upřesněny v termínech stanovených platnou legislativou.

V Prostějově 16. 3. 2021
Mgr. Michal Müller
ředitel školy

