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Určení nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019
 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, 

se sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612

odstavcem 3 zákona číslo 561/2004 Sb., o

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

předpisů, určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019:

 

 

 

Nabídka zkušebních předmětů povinných zkoušek

Nabídka zkušebních předmětů:  

Forma zkoušky:    

Pravidla pro volbu zkušebních předmětů:

Každý žák si vybere právě dva předměty z

všechny tři následující pravidla: 

1. Žáci tříd 4.A, 4.X a VI. A, kteří si nezvolili ve společné části zkušební předmět anglický j

zvolit v profilové části anglický jazyk. Výjimka: žáci, kteří při přihlašování předloží certifikát o složení 

Mezinárodní jazykové zkoušky CA

v profilové části anglický jazyk (ani když si ho nezvolili ve společn

2. Zvolit lze pouze zkoušky z předmětů,

v posledních čtyřech ročnících studia

zvolit pouze tehdy, když žák navštěvoval volitelné předměty 

„informační technologie – grafika,

3. Výjimku z pravidel 1 a 2 může v

zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka 

 

 

 

Nabídka zkušebních předmětů nepovinných zkoušek

Nabídka zkušebních předmětů:  

Forma zkoušky:    

Pravidla pro volbu zkušebních předmětů:

Každý žák si vybere právě maximálně 

dodrží obě následující pravidla: 

1. Volí se jiné zkušební předměty, než pro povinné zkoušky

2. Zvolit lze pouze zkoušky z předmětů,

v posledních čtyřech ročnících studia

zvolit pouze tehdy, když žák navštěvoval volitelné předměty 

„informační technologie – grafika,

 

 

profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno 
Tel.: 541 321 317              Fax: 549 257 709                www.gymnaslo.cz

zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019

, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, 

se sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 005 59 

zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §14 vyhlášky číslo 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

předpisů, určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019:

povinných zkoušek profilové části – dvě zkoušky 

viz tabulka 1 

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Pravidla pro volbu zkušebních předmětů: 

ždý žák si vybere právě dva předměty z nabídky zkušebních předmětů dle tabulky

Žáci tříd 4.A, 4.X a VI. A, kteří si nezvolili ve společné části zkušební předmět anglický j

ásti anglický jazyk. Výjimka: žáci, kteří při přihlašování předloží certifikát o složení 

Mezinárodní jazykové zkoušky CAE, úroveň C1 podle Evropského referenčního rámce, nemusejí zvolit 

části anglický jazyk (ani když si ho nezvolili ve společné části). 

předmětů, které žák navštěvoval, s celkovou dotací 

studia. Přitom zkoušku z předmětu Informatika a výpočetní technika lze 

když žák navštěvoval volitelné předměty „algoritmizace a programování

grafika, web“. 

1 a 2 může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti zákonného 

a nebo zletilého žáka povolit ředitel školy. 

povinných zkoušek profilové části – maximálně dvě 

viz tabulka 1 

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Pravidla pro volbu zkušebních předmětů: 

maximálně dva předměty z nabídky zkušebních předmětů 

Volí se jiné zkušební předměty, než pro povinné zkoušky. 

předmětů, které žák navštěvoval, s celkovou dotací 

studia. Přitom zkoušku z předmětu Informatika a výpočetní technika lze 

když žák navštěvoval volitelné předměty „algoritmizace a programování

grafika, web“. 
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zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019 

, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, 

016, určuje podle §79 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

s §14 vyhlášky číslo 177/2009 Sb., o 

zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů, určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2019: 

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

dle tabulky 1 níže, přičemž dodrží 

Žáci tříd 4.A, 4.X a VI. A, kteří si nezvolili ve společné části zkušební předmět anglický jazyk, si musejí 

ásti anglický jazyk. Výjimka: žáci, kteří při přihlašování předloží certifikát o složení 

, úroveň C1 podle Evropského referenčního rámce, nemusejí zvolit 

dotací minimálně 4 hodiny 

Informatika a výpočetní technika lze 

algoritmizace a programování“ a 

na základě písemné žádosti zákonného 

dvě zkoušky 

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

zkušebních předmětů dle tabulky 1, přičemž 

dotací minimálně 4 hodiny 

Informatika a výpočetní technika lze 

algoritmizace a programování“ a 
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Maturitní témata a další informace budou k

nejpozději od 15. října 2018. 

 

Tabulka 1 – nabídka zkušebních předmětů
 

anglický jazyk ruský jazyk 

francouzský jazyk matematika

německý jazyk fyzika 

španělský jazyk chemie 

 

 

V Brně dne 27. září 2018 
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Maturitní témata a další informace budou k dispozici na www.gymnaslo.cz/studium/maturita

zkušebních předmětů: 

 biologie informatika a výpočetní technika

 geografie deskriptivní geometrie

dějepis umění a kultura 

nauka o společnosti umění a kultura 

 Mgr. Dalibor Kott, v.r.

 ředitel školy 
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www.gymnaslo.cz/studium/maturita, a sice 

informatika a výpočetní technika 

deskriptivní geometrie 

umění a kultura – výtvarný obor 

umění a kultura – hudební obor 

, v.r. 


