MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana

Praha 8. září 2020
Č. j. MSMT-29303/2020-6

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle § 81 odst. 10 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti doručené dne 30. června 2020 rozhodlo

o udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání
maturitní zkouškou s platností od 1. října 2020 do 30. září 2026
v Slovanském gymnáziu Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, pro žáky oboru vzdělání
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce a oboru vzdělání 79-43-K/61
Dvojjazyčné gymnázium (dvojjazyčné třídy zřízené na základě mezinárodní spolupráce
s Francouzskou republikou, s vyučovacím jazykem českým a francouzským).
Žáci se vzdělávají podle pilotního školního vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č. j.
17276/2009-23, ve znění změny č. j. MSMT-18724/2013 ze dne 10. 5. 2013, a podle školního
vzdělávacího programu pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium. Žáci oboru vzdělání
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium budou konat maturitní zkoušku podle tohoto rozhodnutí poprvé
v jarním zkušebním období /2022.
Maturitní zkouška v dvojjazyčných česko-francouzských třídách se koná podle § 77 až 82 a dalších
ustanovení školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“), s těmito odlišnostmi:
Čl. 1
(1) Povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky podle § 78 odst. 1 a 2 školského zákona je
pouze zkouška z českého jazyka a literatury.
(2) Druhá zkouška podle § 78 odst. 2 školského zákona je přesunuta do profilové části maturitní
zkoušky a nahrazena zkouškou z francouzského jazyka a literatury v podobě dohodnuté
s partnerskou zemí. Zkouška z francouzského jazyka a literatury ověřuje vědomosti a dovednosti
na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
(3) Zkouška z francouzského jazyka a literatury se koná v pátém ročníku šestiletého vzdělávání
(dále jen „první část profilové části maturitní zkoušky“). Písemná práce z francouzského jazyka a
literatury se koná v 5. ročníku v měsíci květnu, ústní zkouška z francouzského jazyka a literatury
v měsíci červnu (po úspěšném uzavření hodnocení žáka ve všech předmětech), a to v termínech

stanovených ředitelem školy v dohodě s Velvyslanectvím Francouzské republiky v České
republice.
(4) Další zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají ve francouzském jazyce.
Čl. 2
(1) Profilová část maturitní zkoušky se v dvojjazyčných česko-francouzských třídách skládá z těchto
5 povinných zkoušek:
a) zkouška z českého jazyka a literatury – kombinace písemné práce a ústní zkoušky před
zkušební komisí;
b) zkouška z francouzského jazyka a literatury – kombinace písemné práce a ústní zkoušky
před zkušební komisí; doba trvání ústní zkoušky z francouzského jazyka a literatury je 20
minut, doba přípravy na zkoušku 30 minut;
c) zkouška z matematiky – písemná zkouška konaná ve francouzském jazyce;
d) zkouška z prvního předmětu vyučovaného ve francouzštině – kombinace písemné zkoušky
a ústní zkoušky před zkušební komisí, obě části zkoušky se konají ve francouzském jazyce;
e) zkouška z druhého předmětu vyučovaného ve francouzštině – kombinace písemné
zkoušky a ústní zkoušky před zkušební komisí, obě části zkoušky se konají ve francouzském
jazyce.
(2) V případě zkoušky podle odst. 1 písm. d) a e) si žák volí dva z těchto předmětů: dějepis, zeměpis,
chemie, fyzika.
(3) Témata písemných prací a písemných zkoušek konaných ve francouzštině stanoví ředitel školy ve
spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice; písemné zkoušky se ve
všech česko-francouzských dvojjazyčných třídách konají podle jednotného časového
harmonogramu a jejich vyhodnocení je centralizované.
Čl. 3
(1) K přípravě k vykonání ústní zkoušky v rámci první části profilové části maturitní zkoušky náleží
žákům dva vyučovací dny volna.
(2) Jestliže žák v první části profilové části maturitní zkoušky některou část zkoušky z francouzského
jazyka a literatury nevykoná úspěšně, koná opravnou zkoušku z této části zkoušky v následujícím
podzimním zkušebním období podle § 2 odst. 5 vyhlášky. Jestliže žák první opravnou zkoušku
nevykoná úspěšně, koná druhou opravnou zkoušku v následujícím zkušebním období po
úspěšném ukončení posledního (šestého) ročníku vzdělávání. Obdobně se postupuje v případě
náhradních zkoušek.
(3) Žákovi, který úspěšně vykonal první část profilové části maturitní zkoušky, se vydá
výpis z protokolu o první části profilové části maturitní zkoušky žáka podepsaný ředitelem školy
a třídním učitelem.
(4) Jestliže žák první část profilové části maturitní zkoušky nevykoná úspěšně ani při druhé opravné
zkoušce, posuzuje se, jako by profilovou část maturitní zkoušky nevykonal úspěšně (§ 79 odst. 7
školského zákona).

(5) Žákovi, který úspěšně vykoná společnou část a profilovou část maturitní zkoušky, ředitel školy
vydá vysvědčení o maturitní zkoušce v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky.

Čl. 4
(1) Předsedu zkušební maturitní komise jmenuje příslušný krajský úřad v souladu s § 80 odst. 4 a § 74
odst. 7 školského zákona. Předsedou zkušební komise je jmenován pedagogický pracovník z jiné
střední školy nebo z vysoké školy, který má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou
činnost učitele střední školy, nejméně pětiletou pedagogickou praxi na střední nebo vysoké škole
a ovládá francouzský jazyk.
(2) Zástupce Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR může být přítomen jednání zkušební
maturitní komise o hodnocení žáka jako pozorovatel.
(3) Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří úspěšně vykonali společnou a profilovou část
maturitní zkoušky podle tohoto rozhodnutí, obsahuje 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.“
Způsobem podle tohoto rozhodnutí ukončí své vzdělávání žáci v kalendářních rocích 2021 až 2026.
O udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání informuje ředitel školy zřizovatele
školy.
Odůvodnění
Toto rozhodnutí je vydáno na základě žádosti ředitele školy.
Poučení
Proti rozhodnutí může být podán rozklad podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Rozklad se podává
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže
a tělovýchovy.
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