
 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor 
 
 

 
 

 
 
Adresa: Masarykovo gymnázium, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, Česká republika   
tel.: +420 556 722 370; e-mail: kancelar@gypri.cz; ID: gyufd5z; www.gypri.cz 
IČO: 00601641; č. ú.: 131313410/0300 

1 

 

Váš dopis značky:  

Ze dne:    

Naše č. j.:  MGP/01747/2021 

Vyřizuje:   Pavel Kerekeš 

Datum:   30. září 2021 

 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o nabídce povinných a nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 
2021/2022 

 
V souladu s ustanoveními zákona 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, ředitel školy 
stanovuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro školní rok 2021/2022 pro obory vzdělávání 79-41-K/41 
Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium. 

Společná část maturitní zkoušky: 

1. povinná zkouška: Český jazyk a literatura didaktický test 

předmět se 
nesmí 

opakovat 

2. povinná zkouška 
z nabídky: 

Cizí jazyk - Aj, Nj, Frj, Rj 
- žák volí pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole 

didaktický test 

Matematika didaktický test 

max. 2 nepovinné zkoušky 

nepovinné zkoušky 
z nabídky: 

Cizí jazyk - Aj, Nj, Frj, Rj 
- žák volí pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole 

didaktický test 

Matematika didaktický test 

Matematika rozšiřující didaktický test 

Profilová část maturitní zkoušky: 

1. povinná zkouška: 
Český jazyk a literatura 
- doplňující zkouška k didaktickému testu z Českého jazyka a 
literatury ve společné části 

písemná práce 
ústní zkouška 
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2. povinná zkouška: 

Cizí jazyk - Aj, Nj, Frj, Rj 
- doplňující zkouška k didaktickému testu z Cizího jazyka ve 
společné části (je-li jazyk zvolený jako povinná zkouška) 
- volba jazyka ze společné části je zachována 
- tato zkouška je povinná pouze pro ty, kteří si zvolili cizí jazyk ve 
společné části 

písemná práce 
ústní zkouška 

předmět se 
nesmí 

opakovat 
3. povinná zkouška 
z nabídky: 

Cizí jazyk - Aj, Nj, Rj 
- součástí zkoušky není didaktický test 

písemná práce 
ústní zkouška 

M, Zsv, D, F, Ch, Bi, Z ústní zkouška 

4. povinná zkouška 
z nabídky: 

Cizí jazyk - Aj, Nj, Rj 
- součástí zkoušky není didaktický test 

písemná práce 
ústní zkouška 

M, Zsv, D, F, Ch, Bi, Z ústní zkouška 

Matematika ze společné části se v profilové části může opakovat. 

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 pouze jednu zkoušku z cizího jazyka v profilové části (písemná práce + ústní zkouška) 
nahradit výsledkem standardizované zkoušky: 
  a) z Aj s minimální úrovní B2 dle SERR; 
  b) z Nj, Rj, Frj s minimální úrovní B1 dle SERR. 
Podmínkou nahrazení je, že žák v profilové části maturitní zkoušky koná 4 povinné zkoušky. 

max. 2 nepovinné zkoušky 

nepovinné zkoušky 
z nabídky: 

Cizí jazyk - Aj, Nj, Frj, Rj 
- doplňující zkouška k didaktickému testu z Cizího jazyka ve 
společné části (je-li jazyk zvolený jako nepovinná zkouška) 
- volba jazyka ze společné části je zachována 

písemná práce 
ústní zkouška 

předmět se 
nesmí 

opakovat 

Cizí jazyk - Aj, Nj, Rj 
- součástí zkoušky není didaktický test 
- cizí jazyk musí být odlišný od povinné zkoušky 

písemná práce 
ústní zkouška 

M, Zsv, D, F, Ch, Bi, Z ústní zkouška 

 
Kritéria pro písemnou práci z českého jazyka a literatury 

a) Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové 
práci, jehož minimální rozsah bude 250 slov. 

b) Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. V případě žáků s přiznaným uzpůsobením 
podmínek pro konání maturitní zkoušky je čas v souladu s doporučením školského poradenského zařízení 
navýšen. 

c) Zastoupeny mohou být slohové útvary: vypravování, úvaha, prostý popis, líčení, charakteristika, úřední dopis, 
zpráva, reportáž. 

d) Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
 

http://www.gypri.cz/


 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor 
 
 

 
 

 
 
Adresa: Masarykovo gymnázium, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, Česká republika   
tel.: +420 556 722 370; e-mail: kancelar@gypri.cz; ID: gyufd5z; www.gypri.cz 
IČO: 00601641; č. ú.: 131313410/0300 

3 

Kritéria pro tvorbu vlastního (= žákovského) seznamu literárních děl 
a) Vlastní seznam literárních děl obsahuje minimálně 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl. 
b) Ve vlastním seznamu literárních děl jsou minimálně 2 díla z oblasti poezie, minimálně 2 díla z oblasti prózy a 

minimálně 2 díla z oblasti dramatu. 
c) Ve vlastním seznamu literárních děl jsou minimálně 2 tituly z části „Světová a česká literatura do konce 18. 

století“, minimálně 3 tituly z části „Světová a česká literatura 19. století“, minimálně 4 tituly z části „Světová 
literatura 20. a 21. století“ a minimálně 5 titulů z části „Česká literatura 20. a 21. století“. 

d) Vlastní seznam literárních děl je potřeba odevzdat řediteli školy prostřednictvím vyučujícího českého jazyka 
a literatury do 31. března 2022. 

Kritéria pro písemnou práci z cizího jazyka 
a) Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov 

(delšího v rozsahu 130 - 160 slov, kratšího v rozsahu 70 - 80 slov). 
b) Písemná práce trvá 75 minut. V případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní 

zkoušky je čas v souladu s doporučením školského poradenského zařízení navýšen. 
c) Zastoupeny mohou být pro delší text slohové útvary: dopis, email, popis, vyprávění, článek. 
d) Zastoupeny mohou být pro kratší text slohové útvary: vzkaz, email, pohlednice. 
e) Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 
 

Žáci jsou povinni přihlásit se k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 do 1. prosince 2021. 
 
 
 
 

 

                             Mgr. Pavel Kerekeš 
                  ředitel školy 
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