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V souvislosti s novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou dochází k následné úpravě
textu ŠVP pro nižší stupeň gymnázia:

str. 9:

Organizace maturitní zkoušky
Vzdělávání na našem gymnáziu je v souladu se vzdělávacím programem a
charakterem školy ukončeno maturitní zkouškou, jejíž průběh se řídí příslušným
ustanovením školského zákona v souladu s příslušnou vyhláškou. Dokladem o
dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci naplnili cíle vzdělávání stanovené
rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušných oborech, zejména ověřit
úroveň klíčových kompetencí žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání
nebo výkon povolání.
Maturitní zkouška se skládá z části společné (garantované MŠMT) a části profilové
(garantované školou).
Společná část maturitní zkoušky se sestává z
- komplexní zkoušky (3 části: ústní zkouška, písemná práce a didaktický test) z
českého jazyka a literatury
- druhé zkoušky, kde si žáci mohou volit mezi didaktickým testem z matematiky a
komplexní zkouškou z cizího jazyka (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ).
Maturitní zkoušky společné části si mohou žáci volit v jedné (základní) úrovni
obtížnosti.
Maturitní zkoušky společné části si mohou žáci volit ve dvou úrovních obtížnosti –
základní a vyšší.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou volitelných předmětů dle
nabídky, kterou škola každý rok aktualizuje dle předběžného zájmu studentů a
skladby učebního plánu.
Profilová zkouška z cizích jazyků má dvě části – písemný maturitní test a ústní
zkoušku. Hodnocení písemného maturitního testu z cizích jazyků se promítá do
celkového hodnocení profilové zkoušky z cizích jazyků podílem 30%.
Profilová zkouška z ostatních volitelných předmětů je vykonávána formou ústní
zkoušky (případně ústní obhajoby maturitní práce). Konkrétní kritéria zkoušek z
jednotlivých předmětů jsou aktualizována dle jejich nabídky a jsou součástí dalších
dokumentů školy.
Žáci úspěšně složí maturitní zkoušky, pokud splní kritéria hodnocení u všech
povinných zkoušek (i jednotlivých dílčích částí komplexních zkoušek ve společné
části maturity).
Proces uvádění nového modelu maturitní zkoušky stále probíhá, její základní
charakteristika v ŠVP bude aktualizována a doplňována.

