Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Informace o maturitních zkouškách na GSS Mikulov v roce 2021
jsou vydávány v souladu zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále ŠZ) v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném
znění.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní
zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá
. Žák
získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

povinná

nepovinná

§ 78 ŠZ
Společná část maturitní zkoušky

§ 79 ŠZ
Profilová část maturitní zkoušky

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

1. český jazyk a literatura cizí jazyk

1. cizí jazyk nebo matematika
2. matematika rozšiřující

(pokud byl zvolen ve společné části)

2. další 2 až 3 povinné zkoušky
maximálně 2 zkoušky

Obory vzdělání 79–41-K/81 a 79–41-K/41 Gymnázium - 2 povinné a maximálně 2 nepovinné
zkoušky z tohoto seznamu:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Společenské vědy
Dějepis
Zeměpis
Biologie
Matematika
Fyzika
Chemie
Informatika a výpočetní technika
Estetická výchova – hudební nebo výtvarná

podmínka: součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících dle ŠVP činí 4 vyučovací hodiny za celou dobu vzdělávání

Obor vzdělání 65–42-M/01 Hotelnictví- 3 povinnéa maximálně 2 nepovinnézkoušky

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Povinné zkoušky:
○ Maturitní práce
○ Hotelnictví a turismus (Řízení hotelového provozu, Cestovní ruch, Technika obsluhy a služeb, Technologie přípravy pokrmů)
○ Ekonomické předměty (Ekonomika, Management, Účetnictví)
Nepovinné zkoušky:
○ Anglický jazyk
○ Německý jazyk
Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí s výjimkou
předmětů:
○ Matematika a Ekonomické předměty - písemná zkouška
○ Maturitní práce - vypracování MP a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro
školní rok 2020/2021 - viz https://maturita.cermat.cz/.
V profilové části maturitní zkoušky (dále MZ) může žák zkoušku z cizího jazyka nahradit
výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka (nejméně na úrovni
B1 podle SERR) doloženou jazykovým certifikátem, pokud v profilové části MZ koná alespoň 4
povinné zkoušky. Totéž platí pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.
Žák opakuje jen tu část MZ komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, u
které neuspěl.
V Mikulově dne 22. října 2020

Mgr. Roman
Pavlačka, Ph.D.
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