
Maturitní zkouška na Gymnáziu Tišnov - 2019/2020 

 
Model maturit z roku 2019 bude stejný i v roce 2020. To znamená, že maturitu ze dvou 

předmětů budou dělat žáci v rámci společné – státní - části. Jedním z nich bude povinně 

český jazyk, druhým buď cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ) nebo matematika. 

Na Gymnáziu Tišnov, příspěvková organizace, bude zachován model profilové části maturity, 

tedy žáci budou dělat v rámci profilové – školní - části maturitu z dalších dvou předmětů. 

Jedním z nich bude povinně cizí jazyk, pokud si ve společné části žák vybere matematiku. 

Celkem bude tedy povinná část maturity sestávat ze čtyř předmětů. Jedním z nich bude 

český jazyk a druhým cizí jazyk.  

 

Společná = státní část:  

Zkouška z českého jazyka má tři části – ústní, písemná práce, didaktický test 

Zkouška z cizího jazyka má tři části – ústní, písemná práce, didaktický test (čtení+poslech) 

Zkouška z matematiky – písemná. 

 

Profilová = školní část 

Žáci volí z následujících předmětů a forem zkoušky: 

AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ZSV, D, Z, Fy, Ch, Bi - ústní (klasická jako dosud) 

IVT  - ústní + zpracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí 

M, Dg  - písemná práce 

 

Poznámky: 

1. Pokud si žáci nezvolí cizí jazyk ve státní části, musí si zvolit min jeden ve školní části 

2. Žáci si nemohou volit stejný předmět ve státní a školní části. 

 

Termíny: 
1. 8. dubna  - státní část - Čj – písemná práce 

2. 30. dubna - státní část - Cj – písemná práce 

3. 4. – 5. května   - státní část - Čj – didaktický test 

- státní část - M - didaktický test 

 - státní část - Cj – didaktický test 

4. 6. května - školní část  - Dg - písemná maturitní zkouška  

5. 7. května - školní část  - M - písemná maturitní zkouška 

6. 11. - 15. května 5 vyučov. dnů volna k přípravě na konání matur. zkoušky 

7. 18. – 22. května  - státní část - ústní zkouška z Čj 

 - státní část - ústní zkouška z Cj (jen ti, co si ji vybrali) 

 - školní část - ústní zkoušky z předmětů mimo M a Dg 

 (podle volby maturitních předmětů – 2 až 4 ústní zkoušky) 

Poznámka: 

1. Žáci mohou skládat i nepovinné maturitní zkoušky jak ve státní, tak ve školní části (ve 

státní části platí pouze pro jazyky a matematiku). Počet nepovinných zkoušek ve státní 

části je omezen max na 2, ve školní části také max 2 nepovinné zkoušky. Do nepovinných 

zkoušek profilové části je navíc zařazena Matematika+ - písemná zkouška realizovaná 

CZVV v rámci pís. zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

 

Další důležité termíny: 

1. do 1. 12. 2019 Žáci podají přihlášku k maturitní 

zkoušce – se zvolenými předměty státní i školní části 

2. do 15. 12. 2019 Ředitel školy předá údaje z přihlášky 

Centru 

3. do 20. 12. 2019 Ředitel školy předá žákům výpisy 

přihlášek z Centra 

 

 

V Tišnově dne 20. 9. 2019     PhDr. Barbora Holubová 

ředitelka Gymnázia Tišnov 


