Gymnázium
Na Vítězné pláni 1160
140 00 Praha 4

Č.j.: 855/22

Vnitřní předpis k podobě a termínům
maturitní zkoušky v roce 2023
Ředitel Gymnázia, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 vydává v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon), ve znění pozdějších úprav, a v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 177/2009
Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších úprav, vnitřní předpis k podobě a termínům maturitních
zkoušek ve školním roce 2022-2023.
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Přihlášení ke zkoušce
Podle § 4, odst. 1a Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších úprav, musí student
podat řediteli školy přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky nejpozději do 1. 12. 2022,
pro podzimní termín pak nejpozději do 21. 6. 2023.
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Společná část maturitní zkoušky v roce 2023
Forma zkoušky
1. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka mají navíc charakter komplexní
zkoušky.
Komplexní zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek:
1. didaktický test (u zkoušky z cizích jazyků dva subtesty - čtení a poslech)
2. písemná práce (je součástí profilové maturitní zkoušky – viz. dále)
3. ústní zkouška (je součástí profilové maturitní zkoušky – viz. dále)
Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny její povinné
dílčí složky. V případě, že u některé části zkoušky neuspěje, opakuje při opravné
zkoušce pouze tu dílčí část zkoušky, ve které neuspěl.
2. Zkoušky ze všech ostatních zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky mají
podobu didaktického testu. Termíny písemných prací a didaktických testů určuje MŠMT.

Profilová část maturitní zkoušky 2023
1. Studenti gymnázia Na Vítězné pláni budou v roce 2023 v profilové části maturitní
zkoušky maturovat povinně z českého jazyka a literatury, případně z cizího jazyka
(pokud si ho zvolili ve společné části maturitní zkoušky) a ze tří dalších předmětů podle
vlastní volby.
2. Zkouška z českého jazyka a literatury konaná v návaznosti na společnou část
maturitní zkoušky se koná formou písemné práce a ústní zkoušky.
3. Zkouška z cizího jazyka (pokud si ho žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky)
se koná formou písemné práce a ústní zkoušky.
4. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury vychází ze školního seznamu literárních
děl. Student musí do 31. 3. 2023 na www.gvp.cz/literatura vyplnit seznam vlastní četby
a odevzdat ho v písemné podobě řediteli školy. Žák si z KÁNONU vybírá 20 literárních děl
podle následujícího klíče:
nejméně 2 díla ze světové a české literatury do konce 18. století
nejméně 3 díla ze světové a české literatury 19. století
nejméně 4 díla ze světové literatury 20. a 21. století
nejméně 5 děl z české literatury 20. a 21. století
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza i poezie
i drama. Od jednoho autora lze vybrat pouze jedno jeho dílo.
5. Ředitel pro profilovou maturitní zkoušku 2023 stanovil následující nabídku předmětů:
a)

cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština) – pouze v případě, že žák
volil ve společné části maturitní zkoušky matematiku, případně je volba jazyka odlišná
od volby cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky,

b) vybrané kapitoly z dějin literatury, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis,
dějepis, základy společenských věd, ekonomie, psychologie, vybrané kapitoly z
algebry a analýzy a programování.
6. V souladu s aktuálním zněním Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 81, odst. 7
a Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou § 19a, odst. 1, 2 a 3, lze v případě, že má žák
v profilové části zkoušky alespoň 4 zkoušky, nahradit zkoušku z cizího jazyka
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v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající
jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Žák, který chce nahradit zkoušku z cizího jazyka,
na kterou byl přihlášen v profilové části maturitních zkoušek, musí o to písemně
požádat ředitele školy nejpozději do 31. 3. 2023 pro jarní zkušební období, případně
do 30. 6. 2023 pro podzimní zkušební období. Nedílnou součástí žádosti musí být
ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky
(certifikát).
7. Nepovinně pak mohou studenti maturovat maximálně ze dvou předmětů z výše uvedené
nabídky.
8. Forma profilové maturitní zkoušky je ředitelem školy stanovena takto:
9. Písemné práce se budou konat 3. – 5. 4. 2023.
Žák uspěje u komplexní profilové zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny její dílčí
části. V případě, že u některé části zkoušky neuspěje, opakuje při opravné zkoušce pouze
tu dílčí část zkoušky, ve které neuspěl.
Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků povinných zkoušek
společné a profilové části.
český jazyk a literatura písemná zkouška v délce trvání 180 minut – min. 250 slov
Výběr z 20 děl žákovského seznamu, interpretace uměleckého textu
a širší kulturně historický kontext.
písemná zkouška v délce trvání 120 minut – min. 200 slov
cizí jazyk
Výběr z 20 - 25 témat, řízený rozhovor s využitím pracovního listu.
vybrané kapitoly z dějin
Ústní zkouška
literatury
písemná zkouška v délce trvání 240 minut
matematika
ústní zkouška
písemná zkouška v délce trvání 120 minut
fyzika
ústní zkouška
ústní zkouška
chemie
ústní zkouška
biologie
ústní zkouška
zeměpis
ústní zkouška
dějepis
základy společenských
ústní zkouška
věd
ústní zkouška
ekonomie
ústní zkouška
psychologie
písemná zkouška v délce trvání 210 minut
vybrané kapitoly z
algebry a analýzy
ústní zkouška
písemná zkouška v délce trvání 240 minut
programování

V Praze dne 21. 9. 2022
PhDr. Jaroslav Mervínský
ředitel
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