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Č. j.: GBK-243/2022 

 

Rozhodnutí ředitele školy o nahrazení jedné profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

výsledkem standardizované zkoušky 

 

Ředitel školy v souladu s § 81, odst. 7, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a postupem stanoveným vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodne o nahrazení nejvýše jedné profilové zkoušky z cizího jazyka ve 

vzdělávacím oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) a 79-41-K/41 Gymnázium 

(čtyřleté studium), ke které se žák přihlásil, pokud 

a) žák podal v zákonném termínu přihlášku k maturitní zkoušce a přihlásil se v profilové 

části maturitní zkoušky ke čtyřem povinným zkouškám; 

b) žák podá řediteli školy písemnou žádost, jejíž součástí je doklad nebo úředně ověřená 

kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky; žák podá 

žádost nejpozději do 31. března 2022 pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním 

období a do 30. června 2022 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním 

období; 

c) standardizovaná zkouška je uvedena v dokumentu MŠMT č.j. MSMT-6766/2021-1, 

vydaného v souladu s § 19a, odst. 2, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů; 

d) výsledek standardizované zkoušky dokládá jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni 

stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělávání nebo vyšší, 

nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 

druhý cizí jazyk dle ŠVP a na úrovni B2 pro první cizí jazyk dle ŠVP. 

 

Pokud žák nahradil profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

doloženým certifikátem, uvádí se v protokolech a na vysvědčení u příslušné zkoušky místo 

stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška není součástí celkového hodnocení 

maturitní zkoušky. 

Rozhodnutí je platné a účinné pro jarní a podzimní termín maturitní zkoušky v roce 2022. 

 

 

V Brně dne 8. dubna 2022 

 

 

 

 

  Mgr. Miroslav Marek 

ředitel školy 


