Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov,
příspěvková organizace
Sokolovská 34, 795 01, Rýmařov
tel.: 554721150, email: info@gymsosrym.cz

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle RVP a ŠVP
k maturitní zkoušce v jarním a podzimním termínu
v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020
________________________________________________________________________________
V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel
střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace,
stanovuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek a formu maturitní zkoušky pro tyto třídy:

Třída oktáva oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
Maturitní zkouška v profilové části se skládá ze dvou povinných zkoušek (počet povinných zkoušek pro
daný obor vzdělání je stanoven příslušným rámcovým vzdělávacím programem).
Źák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
Forma maturitní zkoušky: ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
Nabídka povinných zkoušek ve školním roce 2019/2020:
Cizí jazyk – s výjimkou toho, který si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.
• Anglický jazyk
• Německý jazyk
• Francouzský jazyk
Cizí jazyk si musí zvolit ten žák, který si nevybral zkoušku z cizího jazyka ve společné části.
Matematika
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Biologie
Fyzika
Chemie
Výtvarná výchova
Nabídka nepovinných zkoušek ve školním roce 2019/2020:
Nepovinné zkoušky mají stejnou nabídku vyjma těch, které byly vybrány jako povinné.
Žák koná profilovou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem.

Třída 4MAS oboru vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
Maturitní zkouška v profilové části se skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou ústní
zkoušky a z praktické zkoušky (počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání je stanoven příslušným
rámcovým vzdělávacím programem).
Forma maturitní zkoušky: ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
Nabídka první povinné zkoušky:
Blok masérských, lázeňských a fitness služeb
Blok masérských, lázeňských a wellness služeb
Povinná zkouška (druhá):
Blok zdravotnických předmětů
Nabídka nepovinných zkoušek:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky, s vyjímklou těch, které si žák vybral ve
společné části.
Forma maturitní zkoušky: praktická zkouška
Praktická zkouška se koná v rozsahu jednoho dne. Obsahem zkoušky jsou praktické činnosti
z odborných předmětů.

Třída 4VS oboru vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Maturitní zkouška v profilové části se skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou ústní
zkoušky a z jedné povinné zkoušky konané formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní
komisí. Všechny maturitní zkoušky v profilové části jsou ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání (počet
povinných zkoušek pro daný obor vzdělání je stanoven příslušným rámcovým vzdělávacím programem).
Forma maturitní zkoušky: ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
Povinná první zkouška:
Veřejná správa
Nabídka druhé povinné zkouška:
Právo
Ekonomický blok (skládá se z předmětů Ekonomika a sociální politika, Veřejné finance a Účetnictví)
Nabídka nepovinných zkoušek:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Žák si může zvolit nejvýše dvě nepovinné zkoušky, s vyjímklou těch, které si žák vybral ve
společné části.
Forma maturitní zkoušky: maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
Žák si volí jedno téma maturitní práce. Zadání maturitní práce zveřejní ředitel školy i pro opravnou a
náhradní zkoušku. Obsahem maturitní práce je soubor odborných předmětů Veřejná správa a Právo.
V Rýmařově 10. 9. 2019

Mgr. Zdena Kovaříková
ředitelka školy

