Maturita a Gymnázium Jana Keplera v roce 2017/2018
Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se
opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších
novel. Maturitní zkouška má ve společné části pouze jednu úroveň obtížnosti. Hodnocení písemných prací z
českého jazyka a literatury i z cizích jazyků provádějí externí hodnotitelé jmenovaní Cermatem.

Model maturitní zkoušky pro rok 2018
ROK

SPOLEČNÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, který se na GJK vyučuje, nebo matematika

PROFILOVÁ ČÁST
3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel
školy

2017
max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika - lze konat i nepovinnou zkoušku Matematika+

max. 2 nepovinné
zkoušky
- nabídku stanovuje
ředitel školy

Jak budou vypadat zkoušky školní – profilové části na GJK?
Studenti GJK budou v roce 2018 maturovat povinně z 3 předmětů - podle vlastního uvážení z nabídky:
český jazyk a literatura, cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština), matematika, humanitní studia, biologie,
fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, dějiny umění, deskriptivní
geometrie, latina
Nepovinná zkouška: maximálně 2 zkoušky z níže uvedené nabídky

Poznámky: 1. Pokud student GJK nebude maturovat ve společné – státní části z cizího jazyka, bude ve
školní části z jazyka maturovat povinně!
2. Jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka, který se na GJK vyučuje, lze nahradit
výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené certifikátem platným ke
dni zkoušky. Pro potřeby uznání této zkoušky stanovil ředitel zkoušku na úrovni
minimálně B 2. Přehled uznávaných zkoušek a jejich platnosti je uveden na www.gjk.cz
3. Ve školní - profilové části není možné opakovat předmět státní části, pokud nemá jinou
formu zkoušky. Konkrétně to znamená, že není možné maturovat ve školní a společné části
ze stejného cizího jazyka!
Forma zkoušky profilové - školní části na GJK je podle rozhodnutí ředitele a předmětových komisí pro
uvedený školní rok následující:
Český jazyk a literatura- maturitní práce (písemná, celoroční) a její obhajoba
Cizí jazyk – písemná zkouška + ústní zkouška (konverzace nad tématy, zadaným textem, obrázkem, fotografií…)
Humanitní studia– maturitní práce (písemná, celoroční) a její obhajoba
Dějepis – ústní zkouška
Zeměpis – ústní zkouška
Matematika – písemná zkouška + ústní zkouška
Chemie – ústní zkouška
Biologie – ústní zkouška
Fyzika – písemná zkouška + ústní zkouška
Informatika – maturitní práce (projekt) a její obhajoba
Výtvarná výchova – praktická zkouška + ústní zkouška
Hudební výchova – praktická zkouška + ústní zkouška
Dějiny umění – ústní zkouška
Latina – ústní zkouška
Deskriptivní geometrie - maturitní práce (celoroční projekt) a její obhajoba
Pokud má zkouška více částí, uspěje žák u zkoušky profilové části pouze tehdy, pokud úspěšně složí
všechny její části. V případě, že některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje pouze tu část, ve které
neuspěl!!!

Poznámka: Podrobnosti o zadání, podobě, tématech, rozsahu atd. školní části jsou učitelé GJK povinni
zveřejnit na www.gjk.cz nejpozději do 30. září tohoto školního roku. Za zveřejnění
prokazatelnou formou zodpovídají jednotliví vyučující a předsedové PK.

Hodnocení předmětů profilové části maturitní zkoušky na GJK
Maturitní zkouška profilových předmětů, které mají více částí, bude celkové hodnocena takto:
Předměty s písemnou a ústní částí:
Anglický jazyk: Váha známky za písemnou část je 50% a za ústní část 50%
Německý jazyk: Váha známky za písemnou část je 40% a za ústní část 60%
Francouzský jazyk:Váha známky za písemnou část je 40% a za ústní část 60%
Fyzika: Váha známky za písemnou část je 50% a za ústní část 50%
Matematika:Váha známky za písemnou část je 40% a za ústní část 60%
Předměty s praktickou a ústní částí:
Hudební výchova:Váha známky za praktickou část je 40% a za ústní část 60%
Výtvarná výchova:Váha známky za praktickou část je 50% a za ústní část 50%
Praktická část je hodnocena v samostatném posudku s výslednou známkou.
Předměty s maturitní prací a její obhajobou:
Jsou hodnoceny jednou výslednou známkou. Studenti získávají posudek i návrh hodnocení práce
nejpozději 14 dní před termínem obhajoby práce.

Jak vypadají zkoušky státní části?
Zkoušky ze zkušebních předmětů (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika) společné (státní) části
maturity mají buď formu didaktického testu (matematika) nebo v případě českého jazyka a literatury a cizího
jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.
Komplexní zkouška se skládá z 3 dílčích zkoušek:
1. didaktického testu (u cizích jazyků obsahuje dva subtesty – čtení a poslech)
2. písemné práce
3. dílčí ústní zkoušky – počet pracovních listů určí ředitel školy, student losuje vždy nejméně z 5 možností
Proč mají jazykové zkoušky jinou podobu? Naučit se jazyk znamená rozumět mu, umět mluvit, psát a
zvládnout gramatiku. Forma komplexní zkoušky byla tedy zvolena proto, že zkouší všechny tyto dovednosti
(každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné dovednosti).
Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. V
případě, že u komplexní zkoušky neuspěje, opakuje při opravné zkoušce pouze tu část, ve které neuspěl!!!
Zkušební předměty jsou žákům nabízeny pouze v jedné, základní úrovni obtížnosti! Základní úroveň
obsahuje učivo, které se učí všichni maturanti bez ohledu na to, jaký typ nebo obor střední školy navštěvují.

Poznámka: Pro ústní část komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury připravuje každá škola vlastní
Školní seznam literárních děl
Škola sestavuje a do 30.9.2017 zveřejní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj
vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. U ústní zkoušky si žák losuje téma, resp.
literární dílo z celkového počtu 20 literárních děl, která si vybral z nabídky stanovené školou. Závazná volba
musí proběhnout do 31. března 2018. Tento den nejpozději musí maturanti odevzdat vyučujícímu ČJ seznam
vybraných literárních děl.

Další informace týkající se maturity v roce 2018:
Termíny:
-

úprava maturitní zkoušky (zdravotní postižení) – posudek vydává PPP – nutno požádat do 30. 9.
2017

-

Podrobnosti týkající se předmětů profilové části zveřejní PK GJK nejpozději 30. 9. 2017

-

Nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu literárních děl je 30. 9. 2017

-

Přihlášky k maturitní zkoušce (na zvláštním formuláři) podávají studenti nejpozději do 1. 12. 2017
- pokud žádá student o uzpůsobení podmínek, je třeba s přihláškou odevzdat i platný posudek vystavený
poradenským zařízením. Nejpozději 22. prosince dostane každý přihlášený od svého třídního učitele či
od zástupce ředitele školy výpis z registru přihlášek. Ověří, zda jsou všechny údaje v registru správné a v
souladu s přihláškou, a stvrdí podpisem.

-

Odevzdání maturitních prací z českého jazyka, humanitních studií, deskriptivní geometrie a
informatiky nejpozději 23. 3. 2018 do 12,00 v kanceláři školy!

-

Odevzdání seznamů vybraných literárních děl do 28. 3. 2018 příslušným vyučujícím ČJ

-

Odevzdání Žádosti o nahrazení zkoušky z CJ (viz www.gjk.cz) a ověřené kopie certifikátu z cizího
jazyka pro potřeby uznání zkoušky z CJ v profilové části do 28. 3. 2018

-

Písemné a praktické práce profilové části proběhnou v termínu 3. – 5. 4. 2018

-

Písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2018

-

Vysvědčení za 4. ročník (oktávu) bude vydáno 27. 4. 2018

-

Studijní volno („svaťák“) – dny PZ (12. – 17. 4. 2018) + 25. -26. 4. + 30. 4.2018

-

Písemné práce a didaktické testy společné části proběhnou v termínu 2. – 9. 5. 2018

-

Výsledky didaktických testů společné části do 16. 5. 2018

-

Ústní zkoušky společné i profilové části budou na GJK probíhat 21. 5. -29. 5. 2018

-

Maturitní vysvědčení – slavnostní předání 6. 6. 2018

-

Protokol o výsledcích maturitní zkoušky zasílá absolventům přímo CERMAT

Poznámka: Podrobné údaje o nové podobě maturitní zkoušky, harmonogramu, testech,
požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace atd. jsou k dispozici
na www.novamaturita.cz.

