
Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 
tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435  

lidinsky@gymberoun.cz,  IČ: 47558407,  č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun 

 

         

čj. GJB 1179/2016  

 

V Berouně dne 29. září 2016 

 

 

 

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní 

zkoušky ve školním roce  2016 – 2017. 
 

Pokyn ředitele školy pro studenty 4. A, 4. B a Oktávy podle § 79 odst. 3) z. č. 561/2004 

Sb. ve znění pozdějších novel pro jarní i podzimní termín profilové maturitní zkoušky  

v roce 2017. 

 

1) Profilová část maturitní zkoušky  se bude konat na základě ustanovení § 79 z. č. 561/2004 

Sb., (zatím poslední novela je z.č. 230/2016 Sb.) ve znění dalších novel a podle vyhlášky 

MŠMT ČR 177/2009 Sb. (poslední novela č. 311/2016 Sb.)  

 

2) Žák koná v profilové (školní) části maturitní zkoušky dvě povinné zkoušky a nejvýše dvě 

nepovinné zkoušky z níže uvedeného seznamu. 
Podle §14 odst 1) vyhl. č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel: “Ředitel školy může do nabídky povinných 

zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, 

jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 

144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího 

programu. (to znamená, že si student může volit z nabídky předmětů jen ten, který po dobu svého studia 

minimálně 2 roky navštěvoval - pokud není dále stanoveno jinak)  

 

Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský 

jazyk, Matematika, Dějepis, Zeměpis, Občanský a společenskovědní základ, Fyzika, 

Chemie, Biologie, Informatika a výpočetní technika a Estetická výchova-výtvarná. 

Nejvýše dvě nepovinné zkoušky z nabídky si žák může zvolit tak, aby se neshodovaly se 

zkouškami povinnými. Jako nepovinnou zkoušku si žák dále může zvolit předmět 

Matematika+ (viz http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html ) 

 

Žák, který bude maturovat z předmětu Informatika a výpočetní technika, kde je 

v ŠVP Joachim č.j. 1127/2016 

http://www.gymberoun.cz/uploads/web_files/dokumenty/svp/svp_joachim_cj_1127_2016

.pdf povinně stanovena výuka pouze v prvním a druhém ročníku čtyřletého studia (5. a 

6. roč. osmiletého), je povinen absolvovat volitelný seminář (Seminář z IVT ve 3., nebo 4. 

ročníku). 

Žák, který bude maturovat z předmětu Estetická výchova-výtvarná, kde je v ŠVP 

Joachim č.j. 1127/2016 povinně stanovena výuka pouze v prvním a druhém ročníku 

čtyřletého studia (5. a 6. roč. osmiletého), je povinen absolvovat volitelný seminář  

Dějiny umění (3.roč.), nebo Umění v praxi (4.roč.) 
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3) Žák koná povinné i nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky podle 

§79 odst. 4) b) z. č. 317/2008 Sb. formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, u 

zkoušky z předmětu Estetická výchova-výtvarná může žák předložit své výtvarné práce. 

 

4) Ředitel pro každou zkoušku profilové části maturitní zkoušky stanovuje podle § 16 odst. 1) 

vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. 25 témat platných pro jarní i podzimní zkušební 

období. Tento soubor témat (celkem 14) je přílohou tohoto pokynu ředitele školy. 

http://www.gymberoun.cz/uploads/web_files/dokumenty/maturita/maturita_2016_profilova_c

ast_temata_predmetu.pdf 

 

5) Termíny společné a profilové části maturitní zkoušky: 

Písemná část společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období ve školním roce 

2016/2017 se koná: 

PP ČJL v úterý 11. dubna 2017, DT ČJL, DT+PP CZJ a DT MAT (DT MAT+)¨ 

 od úterý 2. května – do úterý 9. května 2017.        

 

Ústní část Společné části a Profilová část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 

ve školním roce 2016/2017  se koná (podle §2 odst. 4) a odst.7) vyhl. 177/2009 Sb.) 

pro třídy IV. A, IV. B, Oktáva     22. - 26. května 2017. 

 

8) Další informace 

Seznam literárních děl podle § 6 odst. 2) vyhl. MŠMT ČR č. 177/ 2009Sb. (poslední novela 

311/2016 Sb.) na: 

(http://www.gymberoun.cz/uploads/web_files/dokumenty/maturita/maturita_2016_seznam_lit

erarnich_del_cj.pdf) 

 

Nová jsou kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce 2016/ 2017: 

Žák vybírá 20 literárních děl: http://www.novamaturita.cz/skolni-seznam-literarnich-del-

1404037375.html 

 

Světová a česká literatura do konce 18. století  minimálně 2 literární díla 

Světová a česká literatura 19. století    minimálně 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století    minimálně 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století    minimálně 5 literárních děl 

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, 

drama.  

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam 

literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.  

 

9) Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy je podle §4 odst. 1) písm. a) 

vyhl. MŠMT ČR č. 177/ 2009Sb. do 1. prosince 2016. 

 

 

 

Stanislav Lidinský, ředitel školy 
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