Gymnázium Trutnov
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Stanovení předmětů profilové zkoušky pro maturitní rok 2016
(v souladu s aktualizovanou a momentálně platnou legislativou)
Ředitel školy rozhodl stanovit 2 povinné zkoušky v rámci profilové části MZ.
V povinných částech MZ žák vykoná zkoušku dohromady ze čtyř různých předmětů.
1/ V rámci společné (státní) části vykoná žák povinně komplexní zkoušku z českého
jazyka a povinně volitelně buď komplexní zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky.
Zkoušky se konají pouze v jediné úrovni obtížnosti.
Společná část MZ začne písemnými zkouškami a didaktickými testy 2. 5. 2016.
Žák má možnost (rovněž v základní úrovni obtížnosti) zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky (výběr
pouze z předmětů matematika nebo další cizí jazyk). Hodnocení nepovinných částí se provádí pouze
na škále uspěl – neuspěl, a do celkového průměrného výsledku MZ se nezapočítává.
2/ V rámci profilové (školní) části vykoná žák povinně ústní zkoušky ze dvou dalších
předmětů. Jestliže volil ve státní části matematiku, musí být jedna z těchto zkoušek
z cizího jazyka. Nelze skládat MZ ze stejného předmětu ve společné a profilové části.
Nepovinně má možnost zvolit nejvýše dvě další zkoušky. Nesmí to však být předměty, které si v
profilové části již zvolil jako povinné (hodnocení nepovinných částí se do celkového výsledku
zkoušky nezapočítává).
Forma zkoušky:

ústní zkouška před zkušební komisí (platí pro povinné i nepovinné profilové
zkoušky),
Matematika + se koná formou centrálního písemného testu

Nabídka předmětů profilové části:
anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis,
zeměpis, společenské vědy, informatika.
Nepovinné zkoušky profilové části může žák absolvovat maximálně dvě. Předměty si může volit ze
stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše) nebo si může vybrat předmět
matematika + (koná se jako písemný test v termínu písemných zkoušek společné části). Nesmí to
však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné (matematika + je jiný předmět
než běžná matematika). Hodnocení nepovinných částí bude uvedeno na vysvědčení, ale do
celkového výsledku zkoušky se nezapočítává.
Celkový výsledek zkoušky je dán úspěšným výsledkem všech povinných částí zkoušky,
přičemž v komplexních zkouškách je třeba uspět ve všech jejích částech.
Ústní zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období mohou konat v období od 16. května
2016, na GTU začne tato fáze MZ ve stejném termínu, tedy v pondělí 16. května 2016.
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