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V Hradci Králové dne 30. září 2021. 

 

 

Stanovení podoby maturitní zkoušky pro rok 2022 

 

 

V souladu s § 79 zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji podobu maturitní zkoušky na Gymnáziu 

J. K. Tyla pro rok 2022. 

 

Žáci budou vykonávat maturitní zkoušku ze čtyř předmětů. Povinně budou skládat zkoušku z českého 

jazyka a literatury, kde je didaktický test státní částí, písemná práce a ústní zkouška je školní (profilová). 

Dále budou skládat na základě své volby buď zkoušku z matematiky (společný test zadaný Cermatem), 

nebo z cizího jazyka, kde je didaktický test státní částí, písemná práce a ústní zkouška je školní (profilová). 

Pokud žák zvolí ve společné části matematiku, musí si v profilové části zvolit jako jeden z povinných 

předmětů cizí jazyk. Žák, který si zvolí ve společné části matematiku, si ji nemůže zvolit už jako profilovou 

zkoušku. Jestliže žák volí cizí jazyk ve společné části, nesmí si tento cizí jazyk zvolit jako další předmět v části 

výhradně profilové. Když si žák zvolí ve společné části jako druhý povinný předmět cizí jazyk, může si 

v profilové části zvolit z povinných předmětů maximálně jeden další cizí jazyk.  

 

Profilová část MZ bude obsahovat 2 povinné zkoušky a 0 – 2 nepovinné zkoušky. Žáci si mohou k maturitě 

zvolit cizí jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis, matematiku, fyziku, biologii, chemii, 

výtvarnou výchovu, hudební výchovu a informační a výpočetní techniku.  

Předměty dějepis, základy společenských věd, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie jsou 

zkoušeny pouze ústní formou. 

Profilová zkouška z cizího jazyka se bude zkoušet kombinací forem ústní zkoušky a písemné zkoušky, 

která bude mít podobu písemné práce (slohu) na zadané téma. Témata prací budou žákům zpřístupněna 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Pro anglický jazyk je úroveň zkoušky stanovena na B2, u ostatních 

jazyků na B1 dle Evropského referenčního rámce. 

Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá z ústní zkoušky a písemné zkoušky. Hodnocení 

písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Zkouška z předmětu Estetická výchova – výtvarná výchova bude konána kombinací forem ústní zkoušky 

a obhajoby zpracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí. Zkouška z předmětu Estetická 

výchova – hudební výchova je konána kombinací forem praktické zkoušky, analýzy poslechové či notové 

ukázky a ústní zkoušky z teoretických maturitních okruhů. 

Zkouška z předmětu IVT bude konána kombinací forem praktické zkoušky a vypracování maturitní práce 

a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Praktická zkouška bude ověřovat dovednosti žáků při práci 

s tabulkovým procesorem, textovým editorem, s vektorovou a bitmapovou grafikou, při tvorbě webových 

stránek a při vyhledávání informací na internetu. 

Pokud žák neuspěje v jedné z forem zkoušky, celkově z předmětu neprospěl a musí část zkoušky, v níž 

neuspěl, opakovat. 
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Na základě § 81, odst. 7 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s Informacemi MŠMT 

o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2022 nahradit jednu povinnou a jednu 

nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ, rozhoduji takto: 

 

Profilovou zkoušku z anglického jazyka lze nahradit složením zkoušky: 

- Cambridge B2 First for Schools (FCE) 

- Cambridge B2 First (FCE) 

- Cambridge C1 Advanced (CAE) 

- Cambridge C2 Proficiency (CPE) 

 

- IELTS Academic stupeň 5,5 – 6,5 

- IELTS General Training stupeň 5,5 – 6,5 

- TOEFL iBT®: 72-94 (B2) 

- LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Communicator B2, LanguageCert 

International ESOL Spoken Exam – Communicator B2 (pro prokázání všech jazykových dovedností je 

třeba doložit oba certifikáty) 

 

Profilovou zkoušku z německého jazyka lze nahradit složením zkoušky: 

- ÖSD Zertifikat B1 

- ÖSD Zertifikat B2 

- ÖSD Zertifikat C1 

- ÖSD Zertifikat C2 

- Goethe-Zertifikat B1 

- Goethe-Zertifikat B2 

- Goethe-Zertifikat C1 

- Goethe-Zertifikat C2: GDS 

- Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF) 

 

Profilovou zkoušku z francouzského jazyka lze nahradit složením zkoušky: 

- DELF B1 (Diplôme d'études en langue française) – všechny formy CIEP / 

Ministère de l'Éducation nationale – všechny formy 

- DELF B2 (Diplôme d'études en langue française) – všechny formy CIEP / 

Ministère de l'Éducation nationale – všechny formy 

Dále i DALF C1 a C2. 

 

Profilovou zkoušku ze španělského jazyka lze nahradit složením zkoušky: 

- DELE B1 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

- DELE B2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

- DELE C1 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

- DELE C2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

 

Profilovou zkoušku z ruského jazyka lze nahradit složením zkoušky: 

- ТРКИ 1/ TORFL 1  (тест по русскому языку как иностранному). Первый сертификационный 

уровень. Общее владение (Государственный международный экзамен) 

V úrovni B1 a vyšší. 

 

 

  ...…………………………………… 

Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 

ředitel gymnázia 
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