Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019
Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů.
Podoba MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.
SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura –
písemná práce (110 minut) - středa 10. 4. 2019
didaktický test (75 minut) - pátek 3. 5. 2019
ústní zkouška (15 min. + 20 min. příprava) – v rámci profilové části MZk

2 povinné zkoušky
Dle zveřejněného „Stanovení povinných a nepovinných zkoušek v profilové části
maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019“ – 2 povinné zkoušky
Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2018/22/GY zde dne 19. 9. 2018

Forma: ústní s výjimkou:
MAT, Dg - písemná práce (MAT - 180 min., Dg – 240 min.)
2. cizí jazyk nebo matematika (podle výběru žáka)
ZSV - kombinace písemné formy (60 min. test) a ústní zkoušky
Vv – kombinace maturitní práce s obhajobou a ústní zkoušky
Cizí jazyk: didaktický test (100 min. – z toho 40 min. poslechová část a 60 min.
Termíny Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449:
část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), písemná práce
úterý 23. 4. 2019 - písemná zkouška profilové části - MAT, ZSV
(60 min.), ústní zkouška (max. 15 minut + příprava 20 minut)
ANJ – písemná práce – čtvrtek 11. 4. 2019, didaktický test – čtvrtek 2. 5. 2019 středa 24. 4. 2019 - písemná zkouška profilové části - Dg
Z matematiky a deskr. geometrie se v profilové části koná pouze písemná zkouška.
NEJ, RUJ, SPJ – písemná práce – čtvrtek 11. 4. 2019,
Ze ZSV je zkouška složená z didaktického testu (23. 4. 2019) a ústní zkoušky.
didaktický test – pátek 3. 5. 2019
Matematika: didaktický test – 120 minut - čtvrtek 2. 5. 2019

20. – 24. 5. 2019 - ústní zkoušky pro třídy G4.A,B
27. – 31. 5. 2019 - ústní zkoušky pro třídu G4.C
V tomto termínu se uskuteční též ústní zkouška z CJL a cizích jaz. ze společné části MZk.

Důležité termíny:
do 31. 3. 2019 – termín odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl ze školního katalogu ke zkoušce z CJL řediteli školy (prostřednictvím vyučujícího CJL)
9. 4. 2019 – den volna k přípravě na konání maturitní zkoušky (v souladu s § 81, odst. 7 zákon č. 561/2004 Sb.)
10. 4. 2019 – konání písemné práce společné části Mzk z předmětu český jazyk a literatura
11. 4. 2019 – konání písemné práce společné části Mzk z cizích jazyků
23. a 24. 4. 2019 – konání písemných zkoušek profilové části MZk (MAT, Dg, ZSV)
29. 4. 2019 10:00 hodin – uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. roč.
30. 4. 2018 – „poslední zvonění“ 4. ročníků
2. 5. - 3. 5. 2019 – konání společné části MZk (CJL, MAT nebo CIZÍ JAZYK) formou didaktického testu
6. 5. 2019 – konání nepovinné zkoušky Matematika+
20. 5. - 31. 5. 2019 – konání ústní zkoušky společné části MZk a ústních zkoušek profilové části MZk (G4.A,B: 20.5. – 24. 5. 2019; G4.C: 27. – 31. 5. 2019)
5. 6. 2019 – slavnostní předávání maturitních vysvědčení (13:30 - G4.A, 14:15 - G4.B, 15:00 – G4.C)
Mgr. Petr Harbich, 21. 01. 2019

