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V souladu s ustanovením § 79 zákonač.561,12004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyŠŠÍm odbomém a jiném vzděIávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a vyhláŠky trrtŠVr ČP r.. VZ lZl]09 Sb., o bližších podmínkách ukončov ání vzdéIávámí
ve středních školách mafurifir:. zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,

určuii

nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včebrě formy a témat profilové části mafuritní
zkoušky pro školrrí rok2019l2020.

r--
Irrg, Miroslav Pavlata
ředitel Cymnázia a Střední
odbomé školy Přelouč

PřÍloha: Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části mafuritní zkoušky
pro školrrí r ok 2019 l2Ct20
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Nabídka povinných a rtepovinných zkoušek proíilo,vé části maturitní zk.oušky
pro školní rok 2019 12020

Ob or: 7 9 -A'l,-W 87 Gymnáziunr

Profilová Část mafurikLí zkorršky se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné
nepovinné zkoušky. zkoušk,r v profilové části se konají ústní íormou. v profilové části
mafurihrí zkouŠky sížáknemůže zvolit povinnou zkoušku ze stejného předměfu, ze kterého
skládal zkouŠku ve společné ijásť mafuritrí zkoušky. Pokud žák ve společné části maturitní
zkouŠky zvolí místo cizího iazyka matemaťku, je povinen vykonat povinnou zkoušku
z cízfrlio jazyka v proíilové části.

Nabídka předmětů pro povinné zkoušky Nabídka předmětů pro nepovinné
profilové části: zkoušky profilové části:

Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý Základy společenských věd
jazyk, Ruský jazyk) Dějepis
Základy společenských věd Zeměpis
Dějepis Matematika
Zeměpis Fyzika
Matematika chemie
Fyzíka Biologie
Chemie Informatika a výpočetní technika
Biologie
lrrformatika a výpočetrrí techn ika

Obor: 34-53-L|OL Reprodukční grafik pro média
zaměření: počítačová grafika

Zkušební předmět Forma zkoušky

Grafický design avývoj vizuá]ní kultury ústní zkouška - povinná
Polygrafické technologie a realizace tiskovin ústrrí zkouška - povinná
Praktická zkouška z grafickéhlr designu praktická zkouška - povinná
a mediá]rrí tvorby

Zkušební předmět

Dějiny umění
Informatika

Forma zkoušky

úshrí zkouška - nepovinná
ústní zkouška - nepovinná


