
 
 
 

  
  

        Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183       
     
                 

_____________________________________________________________________ 
          V  Milevsku 19. 5. 2011 
 

 
Určení maturitních předmětů, formy a termínů pro maturitní zkoušku ve šk. roce 2011/2012 

 
Dle § 79 zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 177/2009 Sb. určuji pro profilovou část maturitní  
zkoušky ve šk. roce 2011/2012 počet povinných zkoušek, maturitní předměty pro povinné a 
nepovinné zkoušky, formu a termíny maturitní zkoušky: 
 
1) Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se ve šk. roce 2011/2012 konají ze dvou 

předmětů. 
2) Povinné a nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí s výjimkou předmětů hudební výchova, kde je 
součástí zkoušky také praktická zkouška, a výtvarná výchova, kde je součástí zkoušky ještě 
vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí. 

3) Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky si žák zvolí z těch předmětů, z nichž 
nekonal povinnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Žák volí tak, aby alespoň 
jedna povinná zkouška byla z cizího jazyka (tj. pokud nekonal povinnou zkoušku z cizího 
jazyka ve společné části, musí zvolit povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části). 

4) Nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky si žák může zvolit pouze z těch 
předmětů, z nichž nekoná povinnou zkoušku ani v profilové části maturitní zkoušky, ani 
povinnou či nepovinnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. 

5) Pro povinné a nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky lze volit z předmětů: 
matematika, cizí jazyk, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd 
a dále, pokud je splněna  podmínka  § 14, odst. 1 vyhl. 177/2009 (tj. 144 vyučovacích hodin), 
z předmětů informatika, deskriptivní geometrie, hudební výchova, výtvarná výchova.  

6) Zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se budou konat (společně s ústními zkouškami 
společné části maturitní zkoušky) v termínu 14.5.-18.5.2012 pro třídu 8.X a v termínu 21.5.-
25.5.2012 pro třídu 4.A. 

7) Témata zkoušek z jednotlivých předmětů sdělí žákům vyučující, kteří tyto předměty 
v maturitních ročnících vyučují. 

 
 
 

 
 

                 Mgr. Evžen Jiroušek  
                      ředitel školy 
 
  


