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Nabídka povinných a nepovinných zkoušek  

profilové části maturitní zkoušky  

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., 

vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů 

stanovuji pro obory 

79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky 

79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia 8 roků 

tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek: 

- anglický jazyk 

- německý jazyk 

- francouzský jazyk 

- matematika 

- fyzika 

- informatika a programování 

- geografie 

- chemie 

- biologie 

- dějepis 

- základy společenských věd 

- estetická výchova  

 

        Z uvedené nabídky si každý žák musí zvolit dva předměty v rámci profilové části maturitní zkoušky1. 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Pro volbu 

nepovinné zkoušky v rámci profilové zkoušky platí stejná nabídka zkoušek. 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 26. srpna 2019 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 

 

                                                           

1 Od jarního maturitního termínu 2019 dále platí, že v profilové části může žák vykonat zkoušku z jiného 

cizího jazyka než z cizího jazyka, ze kterého skládá zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. 
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Nabídka povinných a nepovinných zkoušek  

profilové části maturitní zkoušky  

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., 

vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů 

stanovuji pro obor 

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, studium denní, délka studia 4 roky 

tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek: 

- anglický jazyk 

- německý jazyk  

- biologie  

- dějepis  

- fyzika  

- chemie 

- informatika a programování 

- matematika 

- základy společenských věd 

- geografie  

- teorie sportovní přípravy  

 

 

 

        Z uvedené nabídky si každý žák musí zvolit dva předměty v rámci profilové části maturitní zkoušky2. 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky. Pro volbu 

nepovinné zkoušky v rámci profilové zkoušky platí stejná nabídka zkoušek. 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní 

komisí.  

 

V Českých Budějovicích dne 26. srpna 2019 

Mgr. Antonín Sekyrka 

ředitel školy 

 

                                                           

2 Od jarního maturitního termínu 2019 dále platí, že v profilové části může žák vykonat zkoušku z jiného 

cizího jazyka než z cizího jazyka, ze kterého skládá zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. 


