Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov,
příspěvková organizace

Sokolovská 466/34, 795 01, Rýmařov
tel.: 554721150, email: info@gymsosrym.cz

Společná část maturitní zkoušky v roce 2016/2017
2 povinné zkoušky:
•
•

český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika

Max. 2 nepovinné zkoušky:
•
•

cizí jazyk
matematika

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná
povinnou volitelnou zkoušku.
___________________________________________________________________________

Profilová část maturitní zkoušky v roce 2016/2017
Dle školského zákona č.561/2004 Sb., § 79 stanovuje ředitelka školy počet povinných
zkoušek, nabídku povinných a nepovinných zkoušek a formu maturitní zkoušky. Maturitní
vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19 nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka
výsledkem standardizované zkoušky (týká se pouze v případě, že profilová část má 3 povinné
zkoušky). Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání je stanoven příslušným
rámcovým vzdělávacím programem.
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná. Žák koná profilovou část maturitní
zkoušky ve škole, jejímž je žákem.
Stanovení nabídky zkoušek pro obor Gymnázium 79–41-K/41, 79–41-K/81
Maturitní zkouška v profilové části se skládá ze 2 povinných zkoušek. Žák může dále
v rámci profilové části maturitní zkoušky konat až 2 nepovinné zkoušky.
Forma maturitní zkoušky: ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
Povinné zkoušky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matematika
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
biologie
fyzika
chemie
výtvarná výchova
cizí jazyk – s výjimkou toho, který si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.
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Cizí jazyk si musí zvolit ten žák, který si nevybral zkoušku z cizího jazyka ve
společné části:
o anglický jazyk
o německý jazyk
o francouzský jazyk
Nepovinné zkoušky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
matematika
matematika +
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
biologie
fyzika
chemie
výtvarná výchova

Stanovení nabídky profilových zkoušek pro obor Hotelnictví 65–42-M/01
Maturitní zkouška v profilové části se skládá ze 3 povinných zkoušek daných ŠVP,
z toho si žák jednu zkoušku volí. Profilová část může mít až 2 nepovinné zkoušky.
Povinné zkoušky:
•
•

ekonomika a management
gastronomie

Forma maturitní zkoušky: ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
Volitelná zkouška:
•
•

Gastronomie
Cestovní ruch

forma maturitní zkoušky: praktická zkouška
forma maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou

Nepovinné zkoušky:
•
•
•
•

technika administrativy
účetnictví
zeměpis cestovního ruchu
hotelový provoz a právo

V Rýmařově 1. 10. 2016

Mgr. Zdena Kovaříková
ředitelka školy

