
    Pravidla pro konání  profilové části maturitní zkoušky 
  pro školní rok 2017/2018

- pravidla byla vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů

- termín – MZ jaro 2018 =  květen 2018

- konkrétní termín určí ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním na základě
informací MŠMT ČR

Profilová část MZ 

      1)  nabídka předmětů pro žáky  4. ročníku a oktávy 2017/2018: cizí jazyky 
 (ANJ,  FRJ,  RUJ,  NEJ),  ZSV,  DEJ,  ZMP,  BIO,  CHE,  FYZ,  MAT,  ICT  (informační  

a komunikační technologie), HUV(hudební výchova), VYV (výtvarná výchova)

            žák bude volit dva povinné předměty z uvedené nabídky a může volit nejvýše dva 
nepovinné předměty (odlišné od povinných) z uvedené nabídky

názvy zkušebních předmětů profilové části  MZ uvede žák na přihlášce do 1.12. 2017

 2) forma ústních zkoušek – podle dosud platných pravidel (25 až 30  témat, příprava 15 minut,
maximálně 15 minut zkoušení před maturitní komisí)

3) pro předměty HUV a VYV – forma kombinovaná zkouška – praktická + ústní zkouška
- praktická zkouška – duben 2018
- žák musí splňovat podmínku – v 1. + 2. ročníku/ kvintě, sextě měl/a povinný předmět
HUV pro MZ HUV či  povinný předmět VYV pro MZ VYV 

4) v profilové části maturitní zkoušky NElze zvolit stejný povinný  předmět jako ve společné
části MZ (tzn. -  žák volí celkem čtyři různé povinné předměty – 2 ve společné části MZ
a 2 v profilové části MZ)

5) žák bude konat maturitní zkoušku alespoň z jednoho cizího jazyka (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) 
            jeden cizí jazyk si  žák  volí  ve společné nebo profilové části MZ  jako povinný předmět

    6)  žák může vykonat maximálně 2 nepovinné zkoušky (odlišné od povinných) z nabídky   
předmětů, které jsou  vyjmenovány v bodě č.1

Pravidla byla projednána pedagogickými radami v červnu 2009 – září 2017

RNDr. Jiří Kastner
ředitel školy


