Maturita na Gymnáziu Jana Keplera v roce 2021/2022
Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 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 zkoušek společné části tj. didaktických testů z českého jazyka a
literatury, cizích jazyků a matematiky provádějí externí hodnotitelé jmenovaní Cermatem.

Model maturitní zkoušky pro rok 2022
SPOLEČNÁ ČÁST

ROK

PROFILOVÁ ČÁST
4 – 5 povinných zkoušek

2 povinné zkoušky:
1. Český jazyk a literatura DT
2. Cizí jazyk1, který se na GJK vyučuje, DT
nebo matematika DT

2. Cizí jazyk ÚZ a PP, pokud ve spol. č. zvolen CJ

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika a matematika
rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

1. Český jazyk a literatury ÚZ a PP

2022

+ 3 povinné zkoušky
- nabídku stanovuje RVP/ ředitel školy

1 Cizí

jazyk ve společné části může být volen z nabídky: AJ, NJ, FJ, ŠJ;
DT úroveň B1, následná profilová zkouška, PP a ÚZ: AJ – B2, NJ, FJ, ŠJ – B1

Jak budou vypadat zkoušky školní – profilové části na GJK?
Studenti GJK budou v roce 2022 maturovat povinně ze 4 resp. 5 předmětů, pokud si ve společné
části zvolí cizí jazyk, - podle vlastního uvážení z nabídky:
Český jazyk a literatura (povinný pro všechny), cizí jazyk (AJ - úroveň B2, NJ, FJ, ŠJ – pokud jazyk je
volen ve společné části – úroveň B1, pokud není volen ve společné části – úroveň B2), matematika,
humanitní studia, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, informatika, hudební výchova, výtvarná
výchova, dějiny umění, tvůrčí psaní, deskriptivní geometrie, latina
Nepovinná zkouška: maximálně 2 zkoušky z výše uvedené nabídky
Poznámky: 1. Pokud si student GJK zvolí ve společné části matematiku, musí si z nabídky
předmětů pro profilovou zkoušku zvolit alespoň jeden cizí jazyk povinně, zkoušku
pak koná vždy na úrovní B2.
2. Jednu zkoušku profilové části z cizího jazyka, který se na GJK vyučuje, bez
ohledu na to, zdali je volen i ve společné části, a který je v nabídce ředitele školy,
lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené
certifikátem platným ke dni zkoušky. Pro potřeby uznání této zkoušky stanovil
ředitel zkoušku na úrovni minimálně B2 dle CEFR. Přehled uznávaných zkoušek a
jejich platnosti je uveden na www.gjk.cz
Forma zkoušky profilové části na GJK je podle zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona,
rozhodnutí ředitele a předmětových komisí pro uvedený školní rok následující:
Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška
Humanitní studia – maturitní práce (písemná, celoroční) a její obhajoba
Tvůrčí psaní – maturitní práce (skládající se ze dvou částí – umělecké a teoretické) a její obhajoba
Dějepis – ústní zkouška
Zeměpis – ústní zkouška
Matematika – písemná zkouška a ústní zkouška
Chemie – ústní zkouška

Biologie – ústní zkouška
Fyzika – písemná zkouška a ústní zkouška
Informatika – praktická zkouška v termínu písemných a praktických maturit a ústní zkouška
Výtvarná výchova – praktická zkouška a ústní zkouška
Hudební výchova – praktická zkouška a 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 a kritéria hodnocení písemných
prací z ČJ a cizích jazyků jsou učitelé GJK povinni zveřejnit na www.gjk.cz nejpozději do 30. září 2021.
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 prací resp. zkouškou a ústní zkouškou:
Český jazyk: Váha známky za písemnou práci je 40% a za ústní zkoušku 60%.
Cizí jazyk: Váha známky za písemnou práci je 40% a za ústní zkoušku 60%.
Fyzika: Váha známky za písemnou zkoušku je 50% a za ústní zkoušku 50%.
Matematika: Váha známky za písemnou zkoušku je 50% a za ústní zkoušku 50%.
Předměty s praktickou a ústní částí:
Informatika: Váha známky za praktickou zkoušku je 40% a za ústní zkoušku 60%.
Hudební výchova: Váha známky za praktickou zkoušku je 40% a za ústní zkoušku 60%.
Výtvarná výchova: Váha známky za praktickou zkoušku je 50% a za ústní zkoušku 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.

Zkoušky společné části
Zkoušky ze zkušebních předmětů (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika) společné (státní)
části maturity mají formu didaktického testu, který u cizího jazyka obsahuje dva subtesty – poslech
a čtení s porozuměním. Hodnocení DT ve společné části je uspěl/neuspěl s procenty úspěšnosti,
které lze převést na známku. Na vysvědčení bude uvedeno uspěl/neuspěl. Nepodkročitelnou
hranici úspěšnosti stanoví Cermat.
Písemná práce a ústní zkouška z předmětů ČJ a CJ, pokud si ho student ve společné části volí,
se koná v rámci profilových zkoušek.
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. Didaktický test z cizího jazyka je na úrovni B1 dle CEFR.
Poznámka: Pro ústní část zkoušky z českého jazyka a literatury v profilové části připravuje každá
škola vlastní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl
Škola sestavuje a do 30. září 2021 zveřejní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí
maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. Seznam
si student vytvoří na základě kritérií pro sestavení vlastního seznamu určených školou.

U ústní zkoušky si žák losuje téma, resp. literární dílo z celkového počtu 25 literárních děl, která si
vybral z nabídky stanovené školou. Vlastní seznam odevzdá student vyučujícím ČJ do 31. března
2022.

Další informace týkající se maturity v roce 2022:
Termíny:
➢

úprava maturitní zkoušky (zdravotní postižení) – posudek vydává PPP – nutno požádat
do 30. 9. 2021.

➢

Podrobnosti týkající se předmětů profilové části včetně informace o rozsahu, časové
dotaci, počtu zadání a kritériích hodnocení písemných prací z ČJ a cizích jazyků zveřejní
PK GJK nejpozději 30. 9. 2021.

➢

Nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu literárních děl je 30. 9. 2021.

➢

Přihlášky k maturitní zkoušce (na zvláštním formuláři) podávají studenti nejpozději do
1. 12. 2021 - pokud žádá student o uzpůsobení podmínek, je třeba s přihláškou odevzdat i
platný posudek vystavený poradenským zařízením. Nejpozději 20. 12. 2021 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 humanitních studií, tvůrčího psaní, deskriptivní geometrie
a informatiky nejpozději 25. 3. 2022 do 12:00 v kanceláři školy a elektronicky!

➢

Odevzdání seznamů vybraných literárních děl do 31. 3. 2022 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 31. 3. 2022, studenti,
kteří získají certifikát dříve, než v březnu, do 4. 3. 2022, ostatní pak bezprostředně po
obdržení certifikátu, konec března je hraniční termín. Žádosti lze podávat ihned po
přihlášení k maturitě, tj. od 1. 12. 2021.

➢

Písemné a praktické zkoušky a písemné práce profilové části proběhnou v týdnu od
4. do 8. 4. 2022.

➢

Vysvědčení za 4. ročník (oktávu) bude vydáno 29. 4. 22.

➢

Studijní volno – 4 dny PZ (12. – 20. 4. 2022), 28. 4. 2022 a 9. - 13. 5. 2022.

➢

Didaktické testy společné části proběhnou v termínu 2. – 5. 5. 2022.

➢

Výsledky didaktických testů společné části zveřejní Cermat do 15. 5. 2022.

➢

Ústní zkoušky společné i profilové části budou na GJK probíhat v termínu od
16. do 27. 5. 2022, přesné termíny jednotlivých tříd budou upřesněny.

➢

Maturitní vysvědčení – slavnostní předání (asi) 1. 6. 2022.

➢

Protokol o výsledcích maturitní zkoušky zasílá absolventům přímo CERMAT.

Poznámka:
Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích,
odpovědi na časté dotazy, aktuální informace atd. budou k dispozici na https://maturita.cermat.cz

