Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola
a základní umělecká škola Hradec Králové
Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

Hradec Králové 31. 8. 2022
Č.j.: 24/2022

Pokyn ředitele o profilové části maturitní zkoušky
v jarním a podzimním termínu 2023
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 1 - 5 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) a v souladu
s prováděcím právním předpisem, Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a školním vzdělávacím
programem stanovuji nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky a podmínky pro jejich volbu.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších dvou povinných zkoušek.
• Zkouška z českého jazyka a literatury v profilové části se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky. Písemnou
prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut
včetně času na volbu zadání.
• Zkouška z cizího jazyka, pokud si jej žák zvolil ve společné části, se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky.
V případě anglického jazyka jsou při ní ověřovány jazykové znalosti na úrovni B2. Písemná práce trvá 90 minut.
Žák při ní píše jeden souvislý text v rozsahu 210 - 240 slov.
Zkouška z německého a španělského jazyka ověřuje jazykové znalosti na úrovni B1. Písemná práce trvá 75
minut. Skládá se ze dvou částí, delšího textu v rozsahu 140 – 160 slov a kratšího textu v rozsahu 60 – 70 slov.
• Písemnou práci žák zaznamenává psanou formou. Žák s PUP může na základě doporučení školského
poradenského zařízení písemnou práci zaznamenávat na školním PC nebo notebooku.
V nabídce dalších profilových zkoušek jsou obsaženy předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin
stanovených učebním plánem činí za celou dobu vzdělávání na vyšším stupni osmiletého gymnázia a na čtyřletém
gymnáziu nejméně 4 vyučovací hodiny týdně. Pro volbu profilových zkoušek připojuji další doplňující kritéria.
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Do nabídky dalších profilových zkoušek jsou zahrnuty: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk,
základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, informatika, fyzika, chemie, biologie, hudební
výchova, výtvarná výchova, náboženství, religionistika, deskriptivní geometrie.
Každý žák musí v profilové části skládat alespoň jednu zkoušku z cizího jazyka. Zkoušku volí buď jako
navazující na didaktický test společné části, nebo jako další profilovou zkoušku.
Pokud žák společně s přihláškou k maturitní zkoušce předloží mezinárodní jazykový certifikát z anglického
jazyka minimálně na úrovní B2 / z dalšího cizího jazyka minimálně na úrovni B1, nemusí zkoušku z cizího
jazyka skládat a volí jiný libovolný předmět z nabídky.
Žák si jako další profilovou zkoušku nemůže zvolit stejný cizí jazyk, z něhož skládá zkoušku v návaznosti
na didaktický test ve společné části.
Další profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.
Zkouška z anglického jazyka ověřuje jazykové znalosti na úrovni B2, písemná práce trvá 90 minut. Žák při
ní píše jeden souvislý text v rozsahu 210 - 240 slov.
Zkouška z francouzského, německého a španělského jazyka ověřuje jazykové znalosti na úrovni B1.
Písemná práce trvá 75 minut. Skládá ze dvou částí, delšího textu v rozsahu 140 – 160 slov a kratšího textu
v rozsahu 60 – 70 slov.
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Písemnou práci žák zaznamenává formou psaného záznamu. Žák s PUP může na základě doporučení
školského poradenského zařízení písemnou práci zaznamenávat na školním PC nebo notebooku.
Součástí maturitní zkoušky z hudební výchovy a z informatiky je kromě ústní zkoušky také zkouška
praktická.
Praktická zkouška z hudební výchovy probíhá formou veřejného vystoupení, během kterého žák předvede
své všestranné hudební dovednosti (sborový zpěv, instrumentální hru, sólové nebo skupinové vystoupení).
Časový rozsah celé praktické zkoušky pro jednotlivého žáka je maximálně 15 minut.
Zadání praktické zkoušky z informatiky se skládá z komplexního zpracování zadaného problému pomocí
kancelářských aplikací (textový a tabulkový procesor, prezentační program), programování aplikací
a grafického zpracování. Časový prostor pro vyřešení problému je 240 minut. Žáci řešení všech úloh
zaznamenávají na školní PC. Veškeré zpracované materiály jsou následně vytištěny. Žáci je ověří
a podpisem potvrdí správnost materiálů, a to na každém vytištěném listu papíru. V elektronické podobě je
záloha prováděna pomocí vypálení zpracovaných materiálů na CD a pomocí zálohy na serveru školy.
Maturitní zkouška z výtvarné výchovy a z deskriptivní geometrie se skládá z ústní zkoušky a z maturitní
práce a její obhajoby. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.
V ostatních předmětech (vyjma jazyků, informatiky, estetické výchovy a deskriptivní geometrie) bude mít
maturitní zkouška jen část ústní.
Maturitní zkouška bude v profilové části obsahovat učivo probírané v povinných předmětech a navazujících
seminářích. Při zkoušce z anglického jazyka a ze základů společenských věd bude maturitní zkouška
obsahovat učivo povinných předmětů.
Žáci se mohou přihlásit k maturitní zkoušce pouze z předmětů, jejichž semináře navštěvují (netýká se
základů společenských věd a anglického jazyka). Ředitel školy může ve výjimečných případech na základě
písemné žádosti povolit konání zkoušky i bez docházky do semináře.
Žáci mohou konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky uvedené v bodě 1).
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může jednu povinnou
zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka. Písemnou
žádost o nahrazení zkoušky podává žák nejpozději do 31. března 2023 pro konání zkoušky v jarním
zkušebním období a do 30. června 2023 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.
K žádosti přiloží doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované
jazykové zkoušky. V případě anglického jazyka se jedná o složení jazykové zkoušky minimálně na úrovni
B2, v případě německého nebo španělského jazyka minimálně na úrovni B1. Totéž pravidlo platí pro jednu
nepovinnou zkoušku profilové části.
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