Informace k podobě maturitní zkoušky na Gymnáziu, Praha 5,
Na Zatlance 11 v roce 2017
Ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vydává následující informaci o podobě
maturitních zkoušek ve školním roce 2016-2017.
Model maturitní zkoušky v roce 2017
Druh zkoušky
Povinné zkoušky
I. Společná
2 povinné zkoušky:
(státem zadávaná) 1. český jazyk a literatura
část maturitní
2. cizí jazyk, nebo matematika
zkoušky

II. Profilová
(školou zadávaná)
část maturitní
zkoušky

3 povinné zkoušky
- stanoví ředitel školy (viz dále)

Nepovinné zkoušky
maximálně 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:
cizí jazyk (anglický jazyk,
francouzský jazyk, německý jazyk,
španělský jazyk, ruský jazyk),
matematika.
Žák nemůže konat nepovinnou
zkoušku ze stejného jazyka, z
kterého koná zkoušku povinnou.
maximálně 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanoví ředitel školy (viz
dále)

Popis zkoušek společné (státní) části maturitní zkoušky v roce 2017
Úroveň obtížnosti
Povinné i nepovinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky konají žáci pouze v jedné
úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.
Forma zkoušky
1. Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka má charakter komplexní zkoušky.
Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:
1. didaktický test
2. písemná práce
3. dílčí ústní zkouška
Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí
složky. V případě, že u komplexní zkoušky v některé dílčí části neuspěje, opakuje při opravné
zkoušce pouze tu dílčí zkoušku, u které neprospěl.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
Dílčí ústní zkouška z českého jazyka a literatury vychází ze školního seznamu literárních
děl; každá škola si připravuje vlastní (viz www. zatlanka.cz).
2. Zkouška z matematiky má podobu didaktického testu.
Volba nepovinné zkoušky
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Popis profilové část maturitní zkoušky (školní část maturitní zkoušky)
v roce 2017
Žáci Gymnázia Na Zatlance budou v roce 2017 v profilové části maturitní zkoušky maturovat
povinně ze 3 předmětů podle vlastní volby.
Vybírat je možno z následující nabídky předmětů:
český jazyk a literatura, cizí jazyk (francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský
jazyk), anglický jazyk - historie a literatura, francouzský jazyk - reálie, moderní historie a
literatura, německý jazyk - reálie a literatura, španělský jazyk - reálie a literatura, matematika,
fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd, informační a
komunikační technologie, dějiny umění, výtvarná výchova, hudební výchova
Pokud žák Gymnázia Na Zatlance nebude maturovat ve společné části maturitní
zkoušky (zadávaná státem) z cizího jazyka, musí v profilové (školní) části maturitní
zkoušky povinně maturovat z jednoho cizího jazyka.
Pokud žák koná ve společné části maturitní zkoušky (zadávané státem) komplexní
zkoušku z anglického jazyka, nemůže konat maturitní zkoušku z anglického jazyka v
profilové (školní) části maturitní zkoušky.
Pokud žák koná v profilové (školní) části maturitní zkoušky zkoušku z anglického
jazyka, nemůže konat ve společné části maturitní zkoušky (zadávané státem) komplexní
zkoušku z anglického jazyka.
Pokud žák koná ve společné části maturitní zkoušky (zadávané státem) komplexní
zkoušku z francouzského, německého či španělského jazyka, může v profilové části
konat zkoušku z téhož jazyka, ale pouze v úrovni B2 (francouzský jazyk - reálie,
moderní historie a literatura, německý jazyk - reálie a literatura, španělský jazyk reálie a literatura).
Pokud žák koná ve společné části maturitní zkoušky komplexní zkoušku z ruského
jazyka, nemůže v profilové části maturitní zkoušky konat zkoušku z ruského jazyka.
Žák, jehož hlavním vyučovaným cizím jazykem je jazyk francouzský nebo německý,
může v profilové části maturitní zkoušky konat zkoušku z francouzského či německého
jazyka pouze na úrovni B2 (francouzský jazyk - reálie, moderní historie a literatura,
německý jazyk - reálie a literatura).
Nepovinně pak mohou žáci Gymnázia Na Zatlance maturovat maximálně ze 2 předmětů
z výše uvedené nabídky.
Forma profilové maturitní zkoušky je ředitelkou školy stanovena takto:
český jazyk a literatura

cizí jazyk
(pokud z něj žák nematuruje ve společné části
maturitní zkoušky)

anglický jazyk - historie a literatura

ústní zkouška zaměřená na dějiny literatury v širším
kulturněhistorickém kontextu s důrazem na vlastní
četbu a osobní zkušenost s adaptacemi literárních
děl
francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk,
španělský jazyk
ústní zkouška
ústí zkouška prověřující znalosti na úrovni B2 a
ověřující znalosti z dějin a literatury anglicky
mluvících zemí

francouzský jazyk - reálie, moderní
historie a literatura

ústí zkouška prověřující znalosti na úrovni B2 a
ověřující znalosti z moderních dějin a literatury
francouzsky mluvících zemí a podrobnější znalosti
(pokud je hlavním vyučovaným cizím z reálií francouzsky mluvících zemí
jazykem žáka francouzština nebo pokud z
francouzského jazyka žák maturuje ve
společné části maturitní zkoušky)

německý jazyk - reálie a literatura

ústí zkouška prověřující znalosti na úrovni B2 a
ověřující znalosti z literatury německy mluvících
(pokud je hlavním vyučovaným cizím zemí a podrobnější znalosti z reálií německy
jazykem žáka němčina nebo pokud z
mluvících zemí
německého jazyka žák maturuje ve společné
části maturitní zkoušky)

španělský jazyk - reálie a literatura

ústí zkouška prověřující znalosti na úrovni B2 a
ověřující znalosti literatury španělsky mluvících
(pokud ze španělského jazyka žák maturuje
zemí a podrobnější znalosti z reálií španělsky
ve společné části maturitní zkoušky)
mluvících zemí
matematika
ústní zkouška
fyzika
ústní zkouška
chemie
ústní zkouška
biologie
ústní zkouška
zeměpis
ústní zkouška
dějepis
ústní zkouška
základy společenských věd
ústní zkouška
dějiny umění
ústní zkouška
informační a komunikační technologie praktická zkouška a ústní zkouška
hudební výchova
praktická zkouška a ústní zkouška
výtvarná výchova
praktická zkouška a ústní zkouška
Jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka, který se na Gymnáziu Na Zatlance vyučuje, lze
nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené certifikátem
platným ke dni maturitní zkoušky. Pro to stanovila ředitelka školy následující podmínky:
Profilová zkouška z anglického jazyka – historie a literatura – lze ji nahradit úspěšně vykonanou
standardizovanou zkouškou z anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší.
Profilová zkouška z francouzského jazyka – reálie, moderní historie a literatura – lze ji
nahradit standardizovanou zkouškou z francouzského jazyka na úrovni B2 a vyšší.
Profilová zkouška z německého jazyka – reálie a literatura – lze ji nahradit standardizovanou
zkouškou z německého jazyka na úrovni B2 a vyšší.
Profilová zkouška ze španělského jazyka – reálie a literatura – lze ji nahradit standardizovanou
zkouškou ze španělského jazyka na úrovni B2 a vyšší.
Profilová zkouška z francouzského jazyka, německého jazyka, ruského jazyka a španělského
jazyka – lze je nahradit standardizovanou zkouškou na úrovni B1 a vyšší (ovšem pouze tehdy,
pokud žák nekoná z téhož jazyka maturitní zkoušku ve společné části maturitní zkoušky).
Přehled uznávaných zkoušek a jejich platnosti je uveden v příloze číslo 1.

V Praze dne 25. 9. 2016

Jitka Kmentová
ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

