
GYMNÁZIUM, FRÝDLANT, MLÁDEŽE 884, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Tel.: 482 312 078, www.gymfry.net, e-mail: gymfry@gymfry.cz 

 

 

Vyhlášení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky konané v jarním i podzimním období v roce 2022 
 

V souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav a 
předpisů a v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji nabídku 
povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2022. 
 
Profilová část (školní) 
Profilová část maturitní zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium se skládá ze zkoušky 
z českého jazyka a literatury, vypracování a obhajoby závěrečné maturitní práce a: 

a. pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto 
cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek z různých předmětů dle nabídky, 

b.  pokud si žák ve společné části zvolil předmět matematika, vykoná v profilové části 
zkoušku z cizího jazyka a z jedné další povinné zkoušky z jiného předmětu mimo 
předmět matematika  

 
Profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit platným certifikátem podle znění platné 
vyhlášky. 
 
Povinné zkoušky se na Gymnáziu Frýdlant konají následující formou: 

a) vypracování maturitní práce a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní 
komisí (§79, odst. 4, písmeno a) 

b) ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (§ 79, odst. 4, písmeno b) 
c) písemná práce (§ 79, odst. 4, písmeno d) 

 
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce 
a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 
 
Nabídka předmětů pro povinné ústní zkoušky 
Výběr předmětů pro ústní zkoušky stanovuji takto: 
Nabídka: 
anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, 
fyzika, chemie, biologie, dějiny výtvarné kultury, hudební výchova, informatika a výpočetní 
technika 
 
Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky 
Žák může v rámci profilové zkoušky konat maximálně dvě nepovinné zkoušky. Může je konat 
z předmětů, které si nezvolil pro povinné ústní zkoušky. 
Nabídka: 
Český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, 
zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějiny výtvarné kultury, hudební výchova, 
informatika a výpočetní technika 
 
 
Ve Frýdlantu, 10. září 2021  Mgr. Pavel Čumpelík 
 ředitel školy 


