
    

 

 

Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a 
nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

pro rok 2020 
 

Ředitel Gymnázia Cheb, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb.; vyhláškou č. 177/2009 Sb., o 
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
vyhlášky č. 90/2010 Sb. a Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia (RVP G) určuje 
nabídku, formu a termíny konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní 
zkoušky pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2020 takto: 

 

Název předmětu Forma 

Český jazyk a literatura písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Cizí jazyk (anglický, 
německý, francouzský) 

písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Matematika písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Fyzika 
písemná zkouška a vypracování maturitní 

práce a její obhajoba před zkušební 
maturitní komisí 

Chemie písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Biologie písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

 
 
 
 
 



    

 

 
 

Název předmětu Forma 

Geografie písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Dějepis písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Základy společenských 
věd 

písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Deskriptivní geometrie písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Estetická výchova - 
výtvarná 

ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí a vypracování maturitní práce a její 
obhajoba před zkušební maturitní komisí 

Latina písemná zkouška a ústní zkouška před 
zkušební maturitní komisí 

Programování písemná zkouška 

 
 

Výběrová zkouška Forma 

Matematika+(*) písemná zkouška (didaktický test) 

(*) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona vyhlásilo výběrovou zkoušku 
ze středoškolské matematiky Matematika+, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 
Forma, organizace, hodnocení zkoušky a okruhy témat k přípravě na tuto zkoušku ze středoškolské matematiky jsou 
obsaženy v katalogu požadavků na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html). 
 

 

http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html


    

 

Počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky je 2, tj. žák vybírá z uvedené 
nabídky povinně právě 2 různé předměty.  

 

Počet nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky je nejvýše 2, tj. žák může volit 
(ve shodě s právním předpisem) z uvedené nabídky nejvýše 2 další různé zkoušky. 

 
 

V jarním zkušebním období se zkoušky profilové části maturitní zkoušky (tj. ústní zkoušky a 
obhajoby maturitních prací) konají v období od pondělí 18. května do pátku 22. května 2020. 
Zkoušky konané formou písemné zkoušky se konají nejdříve 1. dubna 2020.  

 

V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní 
vyhláškou stanoveno obvykle období od 1. září do 20. září 2020. 

 
 
Dále ředitel Gymnázia Cheb, příspěvková organizace stanovil: 
 

1. V souhrnu volby pro společnou i profilovou část maturitní zkoušky přitom musí být alespoň 
tři předměty různé. 

2. Pokud žák koná v profilové části zkoušku z cizího jazyka, musí to být z jiného cizího jazyka, 
než z kterého (případně) koná zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. 

 
 

V Chebu 16. září 2019 
 

                                               
 
         RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 
         ředitel školy 
 
 
 
 
 
 


