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Zapsána dne 31.08.2005 v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13486

Nabídka maturitních předmětů pro společnou i profilovou část
maturitní zkoušky v roce 2020/2021
V roce 2021 se maturitní zkoušky skládají:
Společná část:
Český jazyk a literatura – didaktický test
Cizí jazyk (AJ, NJ - podle volby žáka) – didaktický test
Volitelným předmětem proti cizímu jazyku je zkouška z matematiky –
didaktický test
Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška – nepovinná zkouška1
Cizí jazyk (AJ, NJ – podle volby žáka) – ústní zkouška – nepovinná zkouška
Právo – ústní zkouška
Integrovaný záchranný systém – ústní zkouška
Maturitní písemná práce - ústní obhajoba před zkušební maturitní komisí

Volitelné předměty:
Kriminalistika – ústní zkouška
Bezpečnostní činnost – ústní zkouška
Sebeobrana – ústní zkouška, praktická zkouška
Z volitelných předmětů smí žák volit pouze jeden předmět.
Pro žáky, kteří museli nebo by museli v případě přihlášení se v podzimním zkušebním období 2020
konat v rámci náhradní nebo opravné zkoušky písemnou práci z jazyků, ji budou konat i v jarním
zkušebním období 2021 (tj. za předpokladu, že v jejich řádném termínu konání maturitní zkoušky
byla písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka povinnou součástí zkoušky
společné nebo profilové části).
V Karlových Varech dne 10.03.2021
Mgr. Vendula Pušová
ředitelka školy
Je na rozhodnutí žáka, zda bude zkoušku konat, či nikoliv. V případě, že ji konat nebude, nebude součástí hodnocení na maturitním
vysvědčení. V případě, že ták vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na
vysvědčení se tato známka neuvádí a nezapočítává se, resp. Nebude ovlivňovat celkové hodnocení). Žák má právo z této zkoušky konat
opravnou zkoušku. Toto pravidlo platí pouze pro žáky, kteří se vzdělávali ve šk. roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají
opravnou nebo náhradní zkoušku.
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