Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Maturitní zkouška
v jarním a podzimním termínu roku 2020 na Gymnáziu, Uničov, Gymnazijní 257
Stanovení podmínek maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce
pro vzdělávací obory 7941K41 gymnázium (čtyřleté) a 7941K81 gymnázium (osmileté).

1. Žák podá přihlášku k maturitní zkoušce (resp. opravné či náhradní zkoušce) v termínu do
2. prosince 2019 pro jarní zkušební období, do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období.
2. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:
a) 1. povinná zkouška: český jazyk a literatura
b) 2. povinná zkouška: volba cizí jazyk (volba Aj, Nj, Rj) nebo matematika
Nepovinná zkouška: Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám
z předmětů podle odstavce 2 písm. b).
Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků jsou zkoušky komplexní (didaktický test,
písemná práce, ústní zkouška), zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.
3. Zkoušky v profilové části stanovil ředitel školy takto:
a) 1. povinná profilová zkouška
b) 2. povinná profilová zkouška
U obou zkoušek žák volí z nabídky předmětů stanovených ředitelem školy:
Aj, Nj, Rj, M, F, Ch, Bi, Z, ZSV, D, IVT, ZE, Vv
Žák nemůže v povinné profilové zkoušce volit předmět, který si zvolil ve společné části. To neplatí pro
matematiku.
Žák nemůže maturovat celkem ze 3 cizích jazyků (ve společné i profilové části dohromady).
Nepovinná profilová zkouška: Žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů
stanovených ředitelem školy (odst. 3b). Pro rok 2020 v souladu s vyhlášením pokusného ověřování č.
j. MSMT-42192/2013-1 ředitel školy podle § 79 odst. 3 školského zákona rozhodl o zařazení zkoušky
Matematika+ do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Zkouška
Matematika+ se koná formou písemného didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně
vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Všechny zkoušky v profilové části (vyjma Matematiky+) mají stanovenou formu ústní zkoušky před
zkušební maturitní komisí.
4. Termíny zkoušek v jarním období:
Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 15. května 2020.
Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2020. Konkrétní termíny
konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT.
Ústní zkoušky společné části se konají v období od 18. května do 21. května 2020.
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí se konají v období od 18. května do
21. května 2020.

V Uničově dne 27. 9. 2019

Mgr. Roman Riedl, v. r.
ředitel školy

