Rozhodnutí ředitele školy o počtu zkoušek profilové části MZ
ve školním roce 2022/2023
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP: Gymnázium – živé jazyky
V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020, kterým se mění RVP pro
gymnázia, budou v roce 2023 žáci ŠVP Gymnázium – živé jazyky profilově maturovat ze zkoušky z českého
jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka
konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části
maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk.
Dále budou žáci maturovat ze dvou povinných profilových předmětů. V případě, že touto zkouškou bude
zkouška z dalšího cizího jazyka, koná žák tuto zkoušku ve formě písemné práce a ústní zkoušky.
První zkouška – Překladatelství a tlumočnictví – je povinná pro všechny žáky
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Druhou zkoušku si žák vybírá z těchto předmětů: Dějepis, Biologie, Chemie, Základy společenských věd,
Další cizí jazyk (FRJ, NEJ, SPJ, RUJ), Anglický jazyk, Matematika
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, v případě Dalšího cizího jazyka žák koná ústní
zkoušku i písemnou práci
Žák může konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a z níže uvedených předmětů, z nichž nekonal povinnou
zkoušku.
Nepovinné zkoušky
• Další cizí jazyk (FRJ, NEJ, SPJ, RUJ)
• Dějepis
• Biologie
• Chemie
• Základy společenských věd
• Anglický jazyk (u žáků, kteří z ANJ nematurují ve společné části MZ)
Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, v případě Dalšího cizího jazyka žák koná i
písemnou práci.
Nahrazení profilové zkoušky z anglického jazyka jazykovým certifikátem
Ve školním roce 2022/2023 lze povinnou profilovou zkoušku z anglického jazyka nahradit výsledkem
standardizované zkoušky, tj. doložením jazykového certifikátu prokazujícího jazykové znalosti žáka na úrovni B2
podle SERR (zde). Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné
části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.
Žák se musí ke zkoušce z anglického jazyka přihlásit do 1. prosince 2022 a následně nejpozději do 31. března 2023
pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu předložit řediteli školy písemnou žádost o nahrazení
zkoušky. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky.
V Pardubicích dne 3. září 2022

AGYS – Anglické gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Ing. Josef Krčil v. r.
ředitel školy

Gorkého 867, 530 02 Pardubice
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www.agys.cz

Rozhodnutí ředitele školy o počtu zkoušek profilové části MZ
ve školním roce 2022/2023
Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Gymnaziální lyceum
V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 1. září 2020, kterým se vydávají
aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání M a L,
budou v roce 2023 žáci ŠVP Gymnaziální lyceum profilově maturovat ze zkoušky z českého jazyka a literatury
konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou
písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
zvolil cizí jazyk.
Dále budou žáci ŠVP Gymnaziální lyceum maturovat z dalších dvou povinných zkoušek ze vzdělávací oblasti
odborného vzdělávání.
První zkouška bude maturitní práce ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání
forma zkoušky: písemná práce + obhajoba práce
Druhou zkoušku si žák vybírá z těchto předmětů: Dějepis, Biologie, Chemie, Základy společenských věd,
Další cizí jazyk (FRJ, NEJ, SPJ, RUJ), Anglický jazyk, Matematika, Ekonomika,
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, v případě Dalšího cizího jazyka žák koná ústní
zkoušku i písemnou práci
Žák může konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a z níže uvedených předmětů, z nichž nekonal povinnou
zkoušku.
Nepovinné zkoušky
• Další cizí jazyk (FRJ, NEJ, SPJ, RUJ)
• Dějepis
• Biologie
• Chemie
• Základy společenských věd
• Anglický jazyk (u žáků, kteří z ANJ nematurují ve společné části MZ)
• Ekonomika
Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, v případě Dalšího cizího jazyka žák koná
i písemnou práci.
Nahrazení profilové zkoušky z anglického jazyka jazykovým certifikátem
Ve školním roce 2022/2023 lze povinnou profilovou zkoušku z anglického jazyka nahradit výsledkem
standardizované zkoušky, tj. doložením jazykového certifikátu prokazujícího jazykové znalosti žáka na úrovni B2
podle SERR (zde). Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné
části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.
Žák se musí ke zkoušce z anglického jazyka přihlásit do 1. prosince 2022 a následně nejpozději do 31. března 2023
pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu předložit řediteli školy písemnou žádost o nahrazení
zkoušky. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky.
V Pardubicích dne 3. září 2022

AGYS – Anglické gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Ing. Josef Krčil v. r.
ředitel školy

Gorkého 867, 530 02 Pardubice

+420 466 303 083

www.agys.cz

Rozhodnutí ředitele školy o počtu zkoušek profilové části MZ
ve školním roce 2022/2023
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Public Relations, média a marketingová komunikace
V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 1. září 2020, kterým se vydávají
aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání M a L,
budou v roce 2023 žáci ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace profilově maturovat ze
zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky
z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek
společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk.
Dále budou žáci ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace maturovat z dalších dvou
povinných zkoušek ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
První zkouška bude ze souboru odborných předmětů (ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání) formou
praktické zkoušky.
Druhá zkouška bude dle výběru žáka z předmětů:
Ekonomika,
Marketing a marketingová komunikace,
Účetnictví
forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, z nabídky si žák vybere 1 předmět
Žák dále může konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a z níže uvedených předmětů, z nichž nekonal
povinnou zkoušku.
Nepovinné zkoušky
• Ekonomika
• Účetnictví
• Marketing a marketingová komunikace
Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
Nahrazení profilové zkoušky z anglického jazyka jazykovým certifikátem
Ve školním roce 2022/2023 lze povinnou profilovou zkoušku z anglického jazyka nahradit výsledkem
standardizované zkoušky, tj. doložením jazykového certifikátu prokazujícího jazykové znalosti žáka na úrovni B1
podle SERR (zde). Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné
části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.
Žák se musí ke zkoušce z anglického jazyka přihlásit do 1. prosince 2022 a následně nejpozději do 31. března 2023
pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu předložit řediteli školy písemnou žádost o nahrazení
zkoušky. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání
standardizované jazykové zkoušky.

V Pardubicích dne 3. září 2022

AGYS – Anglické gymnázium a SOŠ, s.r.o.

Ing. Josef Krčil v. r.
ředitel školy

Gorkého 867, 530 02 Pardubice

+420 466 303 083

www.agys.cz

