
Maturitní zkoušky na GPJP v roce 2017/2018

Model maturitní zkoušky rok 2017/18

Společná (státní) část

2 povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk nebo matematika

max. 3 nepovinné zkoušky

z nabídky:

z nabídky:český jazyk a literatura, cizí 

jazyk, matematika, občanský a 

společenskovědní základ, biologie, fyzika, 

chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění

Profilová (školní) část

2 povinné zkoušky

- nabídku stanoví ředitelka školy

max. 2 nepovinné zkoušky

- nabídku stanoví ředitelka školy

Zkoušky společné části MZ

Český jazyk a literatura má charakter komplexní zkoušky a skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

1. didaktický test
2. písemná práce
3. dílčí ústní zkouška

Pro ústní část komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury připravila 
škola seznam literárních děl (je uveřejněn na webových stránkách školy), 
z kterého si maturant sestavuje vlastní seznam 20 literárních děl, který do 
31. března (resp. 30. června) 2017 odevzdá ředitelce školy.

Cizí jazyk má charakter komplexní zkoušky a skládá se ze 3 dílčích zkoušek:

1. didaktický test (obsahuje 2 subtesty: poslech a čtení)
2. písemná práce
3. dílčí ústní zkouška

Zkoušky z ostatních předmětů mají charakter didaktického testu.

Písemná práce z českého jazyka a literatury je stanovena na 11. 4. 2018, ostatní písemné

zkoušky společné části MZK jsou stanoveny na období 2. – 9. 5. 2018. Jednotné zkušební 

schéma bude vyhlášeno MŠMT a bude uveřejněno na webu školy a nástěnce.

Pokud si student GPJP volí ve společné části MZK matematiku, musí cizí jazyk volit v 
rámci profilové části MZK. Student GPJP může v obou částech MZK maturovat 
maximálně ze 2 cizích jazyků (anglický, francouzský, německý, španělský jazyk).



Zkoušky profilové části MZ – GPJP

Studenti GPJP budou v roce 2017/2018 maturovat povinně ze 2 předmětů 

podle vlastní volby z následující nabídky:

Cizí jazyk - v profilové části musí být volba jazyka odlišná od 
volby cizího jazyka ve společné části MZ,

- písemná a ústní zkouška

Matematika - v profilové části může být matematika volena za 

předpokladu, že nebyla volena ve společné části MZ

Společenské vědy a filosofie - ústní zkouška

Dějepis - ústní zkouška

Geografie - ústní zkouška

Biologie - ústní zkouška

Chemie - ústní zkouška

Fyzika - ústní zkouška

Informatika a výpočetní technika - ústní zkouška

Výtvarná výchova - ústní zkouška, písemná zkouška a maturitní práce

Podrobnosti o tématech, formě a rozsahu profilové části zveřejní jednotliví 

vyučující, zároveň budou uveřejněny na webových stránkách školy a nástěnce.

Písemné zkoušky profilové části se budou konat v následujících 
termínech:

Písemná zkouška z AJ 17. 4. 2018

Písemná zkouška z NJ, ŠJ, Fj 16. 4. 2018

Písemná zkouška z VV 19. 4. 2018

Konkrétní časy, resp. případné dílčí změny budou zveřejněny na 

webu školy a nástěnce.

Ústní zkoušky profilové části MZK a ústní zkoušky společné části MZK z 

českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se na GPJP budou konat

v období 21. – 25. května 2018.

Přihlášky k maturitní zkoušce odevzdávají studenti ředitelce 

školy prostřednictvím zástupkyně ŘŠ do 1. 12. 2017.




