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DODATEK č. 1  
Školního vzdělávacího programu Jazykové gymnázium čtyřleté 

Mnoho jazyků. Jedna společná řeč. 
 

ZMĚNA ZPŮSOBU A PODMÍNEK KONÁNÍ SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ 
MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
V návaznosti na novelu školského zákona č. 284/2020 Sb., kterou se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů, § 77 – § 82 o způsobu a podmínkách ukončování vzdělávání, a 
v návaznosti na novelu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů vydává 
ředitelka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., Ostrava-Poruba dodatek 
ke Školnímu vzdělávacímu programu Jazykové gymnázium čtyřleté (obor 79-41-K/41 
Gymnázium). 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných didaktických textů a 
nejvýše ze 2 nepovinných zkoušek. 

Povinnými zkouškami konanými formou didaktického testu jsou 2 zkoušky: 

 český jazyk a literatura, 

 cizí jazyk, nebo matematika. 

Cizí jazyk u povinných zkoušek nabízí jazyky anglický, německý, španělský, francouzský a 
ruský. 

Nepovinné zkoušky žák volí z nabídky: cizí jazyk, matematika nebo matematika rozšiřující.  

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 3 – 4 povinných zkoušek a nejvýše 
ze 2 nepovinných zkoušek. 

Povinnými zkouškami jsou: 

 český jazyk a literatura 

 cizí jazyk (tzv. první cizí jazyk neboli profilový jazyk na úrovni B2 – anglický, 
německý, francouzský), 

 zbývající jednu zkoušku (v případě DT z matematiky ve společné části maturitní 
zkoušky) nebo dvě zkoušky (v případě DT z cizího jazyka ve společné části maturitní 
zkoušky) si žák volí z nabídky: další cizí jazyk (tzv. druhý cizí jazyk na úrovni B1 – 



 

 

anglický, německý, francouzský, ruský, španělský jazyk), základy společenských věd, 
dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie. 

Zkouška z českého jazyka a literatury v profilové části maturitní zkoušky se koná vždy formou 
písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  

Zkouška z cizího jazyka se koná vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před 
zkušební maturitní komisí, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky 
zvolil cizí jazyk. 

Další povinné zkoušky si žák volí z nabídky předmětů, jejichž obsah je v souladu s učebními 
osnovami povinných vyučovacích předmětů a volitelných seminářů vymezených ve školním 
vzdělávacím programu. Ostatní povinné i nepovinné zkoušky profilové části maturitní 
zkoušky mají formu ústní zkoušky před maturitní komisí. 

Nepovinné zkoušky žák volí z nabídky: další cizí jazyk (tzv. druhý cizí jazyk na úrovni B1 – 
anglický, německý, francouzský, ruský, španělský jazyk), základy společenských věd, 
dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika. 

 

Podle § 81, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) si může žák školy nahradit jednu 
ze čtyř povinných zkoušek, popř. jednu ze dvou nepovinných zkoušek, a to zkoušku z cizího 
jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka, kterou žák 
doloží jazykovým certifikátem podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka. 

Ředitelka školy stanoví nahrazení jedné povinné zkoušky konané z cizího jazyka ze čtyř 
povinných zkoušek v rámci profilové maturitní zkoušky, popř. jedné nepovinné zkoušky 
z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka 
doložené jazykovým certifikátem včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, minimálně 
však na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. prvního cizího 
jazyka a minimálně na úrovni B1 u tzv. druhého cizího jazyka. 

 

V souladu s § 16 odst. 2c školského zákona a § 4 odst. 2g a odst. 3 a § 20 vyhlášky č. 
177/2009 Sb. žák může požádat o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky 
doložením doporučení školského poradenského zařízení. Podle § 20 odst. 4 školského zákona 
žák může požádat o úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a 
literatury. 

Dodatek nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020.  
 
 
V Ostravě 19. 9. 2020                                                                        Ing. Monika Kocháňová                         
                                                                                                           ředitelka         


