
Formy profilové maturitní zkoušky 
 
 
V souladu s § 79 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuji formu profilových 
maturitních zkoušek na Gymnáziu Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno následujícím způsobem: 
 
Maturitní zkouška z předmětů informatika a výtvarná výchova bude ve všech oborech konána 
kombinovanou formou, a to kombinací maturitní práce a její obhajobou před zkušební maturitní 
komisí a ústní zkoušky před maturitní zkušební komisí. 
 
 
Maturitní zkouška u šestiletého studijního oboru bude v souladu s čl. 1 a čl. 2 Rozhodnutí MŠMT 
ČR č.j. MSMT-27893/2016-1 ze dne 15. září 2016 konána následujícím způsobem: 
 
Povinnou zkouškou společné části je pouze zkouška z českého jazyka a literatury. 
 
Druhá zkouška je přesunuta do profilové části maturitní zkoušky,  je nahrazena zkouškou z 
francouzského jazyka a literatury a koná se v pátém ročníku studia. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z těchto povinných zkoušek: 

a) zkouška z francouzského jazyka a literatury - kombinace písemné zkoušky a ústní zkoušky 
před zkušební komisí; doba trvání ústní zkoušky z francouzského jazyka a literatury je 20 minut, 
doba přípravy na zkoušku 30 minut; 

b) zkouška z matematiky - písemná zkouška konaná ve francouzském jazyce; 

c) zkouška z prvního předmětu vyučovaného ve francouzštině - kombinace písemné zkoušky a 
ústní zkoušky před zkušební komisí, obě části zkoušky se konají ve francouzském jazyce; 

d) zkouška z druhého předmětu vyučovaného ve francouzštině - kombinace písemné zkoušky a 
ústní zkoušky před zkušební komisí; obě části zkoušky se konají ve francouzském jazyce. 

V případě zkoušky podle písmene c) a d) si žák volí dva z těchto předmětů: dějepis, zeměpis, 
chemie, fyzika. 

 
 
Maturitní zkoušky z ostatních předmětů budou ve všech oborech konány formou ústní zkoušky 
před maturitní zkušební komisí. 
 
 
V Brně dne 1. září 2017 
 

Mgr. Petr Kovač 
ředitel školy 


