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Profilová část maturitní zkoušky v roce 2019
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.2/2006Sb.,
kterou se školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá
ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky
profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky:
Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek, jedné praktické a nejvýše jedné
nepovinné zkoušky. Zkoušky v profilové části se konají formou ústní a praktické zkoušky
před zkušební maturitní komisí dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., v platném
znění. V profilové části maturitní zkoušky nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného cizího
jazyka, ze kterého konal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Za první povinnou
zkoušku pro všechny žáky byla stanovena právní výuka a druhou ústní zkoušku si vyberou z
nabídky předmětů.
Nabídka předmětů pro povinné zkoušky
profilové části maturity:

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky
profilové části maturity:

Kriminologie a kriminalistika
Bezpečnostní a střelecká příprava

Kriminologie a kriminalistika
Bezpečnostní a střelecká příprava
Matematika
Anglický jazyk
Dějepis
Základy společenských věd

Praktická zkouška: Zkouška z odborných předmětů
Pro nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky nelze vybrat předmět, z něhož již
žák maturoval buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo si jej vybral jako předmět
povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky.
Maturitní zkoušky v profilové části se na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve
Skutči konají v termínu od 20. května 2019, praktická maturitní zkouška pak v termínu od 23.
dubna 2019. Žákům náleží dle § 81 odst. 7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění 5
vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, toto volno bude v termínu od
13. května 2019.
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