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V souladu s ustanovením § 79 zákona ě. 56112004 Sb., o předškolním, základnim, středním,
vyšším odbo.rném a jiném vzdé|áváni (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky UŠUr Čn e . I77l200g Sb., o bližších podmínkách ukončování vidělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,

určuji

nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včetně fo.my a témat profilové části maturitní
zkoušky pro školní rok 2018120|9.

ředitel Gy a SOŠ Přelouč

Příloha: Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro
školní rok 2018l20I9

\-*--ř.4



Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obor vzdělání: 7 9-4l-Kl81 Gymnázium

Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a nejvýše jedné nepovinné zkoušky.
Zkoušky v profilové části se konají ústní formou. V proíilové části maturitní zkoušky si žak
nemŮže zvo|it povinnou zkoušku ze stejného předmětlJ, ze kterého skládal zkoušku ve
společné části maturitní zkoušky. Pokud žákve společné části maturitní zkoušky zvolí místo
cizího jazyka matematiku, je povinen vykonat povinnou zkoušku zciziho jazyka v profilové
části.

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

- Cizí jazyk (Anglický jazyk,Německý - Základy společenských věd
jazyk) _ Dějepis

- Zák|ady společenských věd - Zeměpis
- Dějepis - Matematika
- Zeměpis - Fyzika
- Matematika - Chemie
- Fyzika - Biologie
- Chemie - Informatika
- Biologie
- Informatika

Obor vzdělání: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
zaměření: počítačová grafika

Nabídka předmětů pro povinné zkoušky profilové části:

Teoretická zkouška z designu tiskovin ústní zkouška - povinná
Teoretická zkouška z odborných předmětůl) ústní zkouška - povinná
Praktická zkouška z odborného výcviku praktická zkouška - povinná

|) Zahmuje předměty: předtiskov á píiprava, polygrafick á výtoba

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky profilové části:

Dějiny umění ústní zkouška - nepovinná
Informatika ústní zkouška - nepovinná


