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Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 
 

 
      Váš dopis značky/ze dne    Naše značka  Vyřizuje  Příbor 

              MGP/01519/2016            Ke        30. září 2016 

 

Věc: Rozhodnutí ředitele školy o nabídce a volbě maturitních předmětů pro školní rok 

2016/2017 
 

V souladu s ustanoveními č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuji níže uvedenou formu maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017. 

Společná část maturitní zkoušky: 

2 povinné zkoušky 

1. povinná zkouška z: Český jazyk a literatura 

didaktický test 

písemná práce 

ústní zkouška 

předmět 

se nesmí 

opakovat 

2. povinná zkouška z nabídky: 

Cizí jazyk (Aj, Nj, Frj, Rj) 

didaktický test 

písemná práce 

ústní zkouška 

Matematika didaktický test 

max 2. nepovinné zkoušky 

nepovinné zkoušky z nabídky: 

Matematika didaktický test 

Cizí jazyk (Aj, Nj, Frj, Rj) 

didaktický test 

písemná práce 

ústní zkouška 

V případě Čj a Cj jde o komplexní zkoušku. 

Žák volí pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole. 

Zvolený Cj není možno v profilové části maturitní zkoušky opakovat. 

 

http://www.gypri.cz/
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Profilová část maturitní zkoušky: 

3 povinné zkoušky 

1. povinná zkouška z nabídky: 

M, F, Ch, Bi 
je-li ve společné 

části Cj 

ústní zkouška 

předmět 

se nesmí 

opakovat 

Aj, Nj, Frj, Rj 
je-li ve společné 

části M 

2. povinná zkouška z nabídky: 
Aj, Nj, Frj, Rj, Bi, Dg, D, F, Ch, 

M, Zsv, Z 
ústní zkouška 

3. povinná zkouška z nabídky: 
Aj, Nj, Frj, Rj, Bi, Dg, D, F, Ch, 

M, Zsv, Z 
ústní zkouška 

Žák, který ve společné části volil M, volí si v profilové části povinně Cj, který ve 

škole studoval. 

Cizí jazyk ze společné části se v profilové části nemůže opakovat, M se v profilové 

části opakovat může. 

V souladu s ustanovením § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů, je možno zkoušku z cizího jazyka v profilové části nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky.  

max. 2 nepovinné zkoušky 

nepovinné zkoušky z nabídky: 
Aj, Nj, Frj, Rj, Bi, Dg, D, F, Ch, 

M, Zsv, Z 
ústní zkouška 

 

Žáci jsou povinni přihlásit se k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 do 

1. prosince 2016. 

 

 

 

 

 

  Mgr. Pavel Kerekeš 

           ředitel školy 
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