Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682
tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz

Příkaz ředitelky školy č. 2 / 2017
Ustanovení zkušebních předmětů pro maturitní zkoušku ve školním roce
2017/2018 v denním studiu pro obor: 79 – 41 – K / 81 Gymnázium
Návrh koncepce nových maturit podle z. 561/2004 Sb. (školský zákon – ŠZ) ve znění pozdějších předpisů
a podle vyhlášky č. 177/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
79-41-K/81 osmileté všeobecné studium
Školní rok 2017/2018

A. Společná část
Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky jedné úrovně z předmětů:


Český jazyk a literatura



Anglický jazyk / Matematika

B. Profilová část
V profilové školní části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 2 zkoušky jedné úrovně stanovené školou.
První profilový předmět si žák volí z nabídky:


Německý jazyk, Španělský jazyk, Matematika, Základy společenských věd

Profilová zkouška probíhá formou písemné práce a ústní zkoušky před komisí.

Druhý profilový předměty si žák volí z nabídky:


Matematika, Dějepis, Základy společenských věd, Zeměpis, Chemie, Fyzika, Biologie,
Business English

Profilová zkouška z matematiky probíhá formou písemné práce a ústní zkoušky před komisí,
z ostatních předmětů pouze formou ústní zkoušky před komisí.
Žáci si současně mohou zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky. Ty si volí z nabídky:


Matematika, Dějepis, Základy společenských věd, Zeměpis, Chemie, Fyzika, Biologie
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Termíny konání maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce společné části MZ se konají v období od 2. 5. do 15. 5. 2018.
Ústní zkoušky společné části MZ se konají v období od 16. 5. do 10. 6. 2018.
Zkoušky profilové části MZ se konají v období od 16. 5. do 10. 6. 2018.
Písemné zkoušky profilové části se konají v období od 3. 4. do 30. 4. 2018.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části MZ, písemných zkoušek profilové části MZ a ústních
zkoušek profilové části MZ stanoví ředitelka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Témata zkoušek z předmětů profilové části MZ povinných i nepovinných předmětů jsou zveřejněna na
webových stránkách školy.
Přihlášky k MZ podají žáci ředitelce školy na formulářích do 1. 12. 2017 prostřednictvím zástupkyně
ředitelky školy.
Předání vlastního seznamu literatury k ústní části společné části MZ odevzdají žáci do 31. 3. 2018.

V Praze dne 25. 9. 2017

Mgr. Renáta Zajíčková
ředitelka školy

