
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 

maturitní zkoušky 

na Česko–anglickém gymnáziu s.r.o. 

v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023 

 

 

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu se Školním vzdělávacím programem ČAG (ŠVP ČAG) se profilová část 

maturitní zkoušky na Česko-anglickém gymnáziu s.r.o. skládá z těchto povinných zkoušek: 

  

1.  Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška 

2.  Cizí jazyk (AJ, NJ, ŠJ nebo FJ) – písemná práce a ústní zkouška (pouze v případě, že si 

žák tento jazyk zvolil ve společné části) 

3. Tematická angličtina nebo Tematická angličtina extra (vždy výběr jednoho ze čtyř 

možných zaměření z nabídky: General Science, Global Issues, General Business, English 

and American Literature),  

 

4. a 5. předmět: student si vybere další dva z těchto předmětů: cizí jazyk - německý jazyk, 

španělský jazyk, francouzský jazyk, případně i anglický jazyk, základy společenských 

věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika a výpočetní 

technika, dějiny umění, dějiny hudby. Volba povinné zkoušky z dějin umění nebo dějin 

hudby je podmíněna absolvováním volitelného předmětu výtvarná výchova (dějiny umění), 

resp. hudební výchova v 1. a 2. ročníku čtyřletého oboru (v kvintě a sextě osmiletého oboru). 

V souladu s ŠVP ČAG je zkouška z anglického jazyka na úrovni B2 a zkoušky z německého, 

španělského a francouzského jazyka na úrovni B1. 

 

Všechny zkoušky jsou ústní, před maturitní komisí. Součástí ústní zkoušky z Tematické 

angličtiny extra a Dějin umění je navíc obhajoba maturitní práce. Zkouška z cizího jazyka 

(anglického, německého, španělského, francouzského) se skládá vždy z písemné práce a ústní 

zkoušky. 

 

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona 

a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. na základě žádosti student nahradit výsledkem úspěšně 

vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to z anglického 

jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR, z německého/španělského/francouzského jazyka 

na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR. 

Student může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem příslušné 

úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok – viz: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-standardizovanych-

jazykovych-zkouskach  

Student podá žádost a doloží jazykový certifikát nejpozději do 31. 3. 2023. 

 

Student může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky 

z výše uvedených předmětů, jednu nepovinnou zkoušku z jazyka lze také nahradit jazykovým 

certifikátem. 

  

Ředitelka školy určí formu a témata profilových maturitních zkoušek nejpozději 7 měsíců 

před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

 

V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2022 

        RNDr. Pavel Soukup, Ph.D. 
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