Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Organizace maturitní zkoušky
Organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT.
Maturitní zkouška má dvě části:
a) společnou (zadávanou a hodnocenou státem),
b) profilovou (školní).

a) Společná část
Žák skládá povinnou zkoušku ze dvou předmětů:
• českého jazyka a literatury,
• cizího jazyka vyučovaného na škole (anglický jazyk, německý jazyk) nebo matematiky.
Všechny zkoušky ve společné části MZ se konají formou didaktického testu.
Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího
jazyka vyučovaného na škole a matematiky.

Profilová část

b)

Žák skládá povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, a pokud si ve společné části MZ zvolil
cizí jazyk, z tohoto cizího jazyka. Obě tyto zkoušky mají formu písemné práce a ústního zkoušení.
Dále si žák vybírá dvě povinné zkoušky z nabídky předmětů stanovené ředitelem školy.
Nabídka naší školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anglický jazyk (pouze v případě, že si ji žák nevybral ve společné části),
německý jazyk (pouze v případě, že si ji žák nevybral ve společné části),
matematika,
fyzika,
chemie,
biologie,
geografie,
dějepis,
základy společenských věd,
teorie sportovní přípravy.

Žák může v rámci profilové části MZ konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z předmětů uvedených
ve výše uvedené nabídce předmětů stanovené ředitelem školy. Profilová zkouška z cizího jazyka má
formu písemné práce a ústního zkoušení a u zbývajících výše uvedených předmětů se koná pouze
ústní formou.
Organizace maturitní zkoušky platí pro všechny obory gymnázia.
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Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka
Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Termíny pro školní rok 2021/22
Písemné práce profilové části
Český jazyk a literatura 6. 4. 2022 v 7:55 hod.
Německý jazyk

7. 4. 2022 v 8:00 hod.

Anglický jazyk

8. 4. 2022 v 8:00 hod.

Didaktické testy společné části
Matematika

2. 5. 2022 v 8:00 hod.

Anglický jazyk

2. 5. 2022 ve 13:00 hod.

Český jazyk a literatura 3. 5. 2022 v 8:00 hod.
Matematika +

4. 5. 2022 v 8:00 hod.

Ústní zkouška profilové části
Sexta

16. 5. 2022 – 20. 5. 2022

IV. A

16. 5. 2022 – 20. 5. 2022

IV. B

23. 5. 2022 – 27. 5. 2022
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