SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

Maturitní zkouška na česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13
v jarním a podzimním termínu v roce 2021
obor vzdělávání 79-41-K/610 Gymnázium − vybrané předměty v cizím jazyce
(česko-francouzské dvojjazyčné třídy zřízené na základě Ujednání mezi vládou Francouzské
republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání)
Konání maturitní zkoušky v dvojjazyčných česko-francouzských třídách upravuje vyhláška č. 177/2009
Sb., o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění
a Rozhodnutí MŠMT ze dne 8. září 2020 o udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování
vzdělávání maturitní zkouškou s platností od 1. října 2020 do 30. září 2026.
1. Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří jen povinná zkouška z českého jazyka
a literatury. Pro tuto zkoušku platí stejná pravidla jako pro čtyřleté obory vzdělání (viz Maturitní
zkoušky na SGO čtyřletých oborů vzdělání).
2. Zkouška z cizího jazyka je podle § 78 odst. 2 školského zákona přesunuta do profilové části
maturitní zkoušky a stává se jí zkouška z francouzského jazyka a literatury. Tato zkouška
z francouzského jazyka a literatury ověřuje vědomosti a dovednosti na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
3. Zkouška z francouzského jazyka a literatury se koná v souladu se schváleným učebním plánem
č. j. 19319/2004-23 a školním vzdělávacím programem č. j. 17276/2009-23, ve znění změny
č. j. MŠMT-18724/2013-1 ze dne 10. 5. 2013 v pátém ročníku šestiletého vzdělávání. Písemná
zkouška z francouzského jazyka a literatury se koná v měsíci květnu, ústní zkouška z
francouzského jazyka a literatury v měsíci červnu (po úspěšném uzavření hodnocení žáků ve
všech předmětech pátého ročníku), a to v termínech stanovených ředitelem školy.
4. Další zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají ve francouzském jazyce.
5. Profilová část maturitní zkoušky se v dvojjazyčných česko-francouzských třídách skládá z těchto povinných zkoušek:
a) zkouška z francouzského jazyka a literatury − kombinace písemné zkoušky a ústní zkoušky
před zkušební komisí;
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 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.
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6. V případě zkoušky podle odst. 5 písm. c) a d) si žák volí dva z těchto předmětů: dějepis, zeměpis, chemie, fyzika.
7. Doba trvání písemných zkoušek:
Francouzský jazyk a literatura
Matematika
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie

260 minut
240 minut
210 minut
210 minut
180 minut
180 minut

8. Doba trvání ústních zkoušek:
Francouzský jazyk a literatura
Dějepis, zeměpis, fyzika, chemie

20 minut
15 minut

9. Nepovinná profilová zkouška: žák si může vybrat maximálně dva předměty z nabídky zveřejněné ředitelem školy (viz Maturitní zkoušky na SGO čtyřletých oborů vzdělání).
10. K přípravě k vykonání první části profilové části maturitní zkoušky náleží žákům dva vyučovací
dny volna.
11. Jestliže byl žák v první části profilové části maturitní zkoušky hodnocen z některé z částí
zkoušky z francouzského jazyka a literatury stupněm 5 − nedostatečný, koná opravnou zkoušku
z této části zkoušky v měsíci září následujícího školního roku. Jestliže žák tuto první opravnou
zkoušku nevykonal úspěšně, koná další opravnou zkoušku z francouzského jazyka a literatury
v šestém ročníku vzdělávání v termínu pro konání profilové části maturitní zkoušky v souladu
s § 2 vyhlášky.
12. Žákům, kteří úspěšně vykonali první část profilové části maturitní zkoušky, se vydá výpis
z protokolu o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka podepsaný předsedou zkušební
komise a ředitelem školy. Po úspěšném vykonání společné a profilové části maturitní zkoušky
se žákům vydá vysvědčení o maturitní zkoušce v souladu s § 33 vyhlášky.
13. Písemné zkoušky se opravují vždy společně pro všechny česko-francouzské sekce skupinou
opravovatelů − vyučujících daného předmětu. Písemné zkoušky zůstávají anonymní po celou
dobu oprav, jméno žáka se zveřejní až po definitivním zapsání známky.
14. Ústní zkoušky se konají před maturitní komisí, předsedu maturitní komise jmenuje příslušný
krajský úřad v souladu s § 80 odst. 4 a § 74 odst.7 školského zákona. Předsedou je jmenován
pedagogický pracovník z jiné střední školy nebo vysoké školy, který má odbornou kvalifikaci
pro výkon činnosti učitele střední školy, nejméně pětiletou pedagogickou praxi na střední nebo
vysoké škole a ovládá francouzský jazyk.
15. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její
části navrhuje na základě doporučení Velvyslanectví Francouzské republiky ředitel školy
a schvaluje zkušební komise.
16. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny jednotlivé části zkoušky. Hodnocení každé části se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.
17. Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná
všechny části dané zkoušky.
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18. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část
zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
19. Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří úspěšně vykonali společnou a profilovou část
maturitní zkoušky podle tohoto rozhodnutí, obsahuje na rubové straně tuto doložku:
„Maturitní zkouška byla vykonána v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy podle § 81 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o udělení
souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou čj. MSMT29303/2020-6 ze dne 8. září 2020.
Doložka musí být opatřena úředním razítkem školy a podpisem ředitele školy.
20. Úspěšným složením celé maturitní zkoušky získá žák doklad o dosažení úrovně znalostí
francouzského jazyka C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
21. Pro konání opravných nebo náhradních maturitních zkoušek žáků česko-francouzské sekce platí
stejné zásady jako pro žáky čtyřletých oborů vzdělání (s výjimkou zkoušky z francouzského jazyka – viz bod 11 tohoto textu).
Tento odlišný způsob ukončování vzdělání maturitní zkouškou povolilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky Rozhodnutím ze dne 8. září. 2020, č. j. MŠMT- 29303/2020-6.

V Olomouci dne 18. září 2020

Zpracoval:
Mgr. Miroslav Vývoda,
zástupce ředitele SGO

RNDr. Radim Slouka
ředitel Slovanského gymnázia Olomouc
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