Žádost o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem
standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem)
Na základě § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, žádám ředitele školy o nahrazení zkoušky1
z jazyka ___________________________ v profilové2 části maturitní zkoušky výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky ____________________________________________________
(uvést název zkoušky a úroveň podle SERR)

K žádosti dále uvádím:
Volba předmětů maturitní zkoušky
společná část
povinná
ČJaL
pro
všechny

profilová část3
ČJaL
(AJ, NJ, FJ)

Nahrazovaný jazyk _____________________________ je podle RVP G4, resp. ŠVP5 s výstupem podle
SERR6 na úrovni7

(B1, B2)

1

K jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nahradit lze i profilovou zkoušku (tj. písemnou práci a ústní zkoušku) navázanou na konání didaktického testu ve
společné části, didaktický test ve společné části však v takovém případě žák koná vždy.
3
Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka lze (za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem) nahradit
výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky
žák koná alespoň 4 povinné zkoušky. (Na možnost nahrazení nepovinné zkoušky z cizího jazyka se stanovený počet
povinných zkoušek v profilové části nevztahuje.)
4
Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.
5
Školního vzdělávacího programu Gymnázia Cheb Brána na VŠ.
6
Společný evropský referenční rámec pro jazyky.
7
B2 pro jazyk anglický vyučovaný ve čtyřletém studijním programu nebo pro cizí jazyk vyučovaný v osmiletém studijním
programu od primy. B1 v ostatních případech (další cizí jazyk ve čtyřletém studijním programu nebo vyučovaný
v osmiletém studijním programu od tercie).
2

Název: Gymnázium Cheb,
příspěvková organizace
Sídlo: Nerudova 2283/7
350 02 Cheb

Telefon: 739 322 319, 739 322 446
E-mail: gymcheb@gymcheb.cz
www.gymcheb.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Cheb
č. ú.: 109588821/0300

IČ: 47723386
IZO: 000076953

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé; jsem si vědom(a) právních
důsledků případné nepravdivosti tohoto prohlášení.
Jméno a příjmení žáka/žákyně: _______________________________________________________
Třída: __________________________ Datum narození: ___________________________________
Adresa trvalého bydliště: ____________________________________________________________

V _____________________ dne8 __________________ Podpis: _____________________________

Povinná příloha: Úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové
zkoušky.
_________________________________________________________________________________
Záznam o administraci žádosti (vyplňuje škola):
Ověřuji, že předložený jazykový certifikát dokládající úroveň _____ je podle zveřejněné informace9
MŠMT ČR pro dané jarní a podzimní zkušební období _______ zařazen mezi uznané standardizované
jazykové zkoušky nahrazující zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky.
_____________________________________________
jméno, příjmení a podpis předsedy předmětové komise
Potvrzuji, že byly dodrženy všechny podmínky pro možnost nahrazení zkoušky profilové části
maturitní zkoušky konané z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky
z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.
_________________________________________
jméno, příjmení a podpis zástupce ředitele
Žádosti vyhověl
_________________________________________
jméno, příjmení a podpis ředitele školy
Do IS Certis10 zaznamenal
___________________________________________
jméno, příjmení a podpis zástupce ředitele
8

Podle § 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177 /2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí žák podat písemnou žádost o
nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 do čtvrtka 31. března
2022.
9
Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části pro
jarní a podzimní zkušební období 2021 zveřejnilo MŠMT ČR 27. 4. 2020 pod. č.j.: MSMT-14026/2020-1 na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (cermat.cz).
10
Informační systém Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
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