I u v e n t a s,
soukromé gymnázium a střední odborná škola s.r.o.
Příloha č.1 ke Školnímu řádu
Pravidla a pokyny k maturitní zkoušce 2015/2016
Žák musí odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce pro rok 2015/2016 nejpozději do
1. prosince 2015 na ředitelství školy. Žák plně odpovídá za údaje vyplněné v přihlášce.
Žák může jít k řádnému termínu jarní maturitní zkoušky pouze tehdy, pokud bude mít
uzavřenou klasifikaci do 26. dubna 2016.
Písemná část obecně:
K písemné části státní maturitní zkoušky se student musí nejpozději dostavit 30 minut
před začátkem vpuštění do učebny a následnému zadávání testů a písemných prací.
S sebou musí přinést občanský průkaz (příp. pas) k prokázání totožnosti, dvě propisky:
černou či modrou.
1. Český jazyk a literatura
a) Žák k písemné části může odevzdat Pravidla českého pravopisu ke kontrole,
nejpozději však do 30. dubna 2016.
2. Matematika
a) Žák k písemné části může odevzdat matematicko-fyzikální tabulky ke kontrole,
nejpozději však do 30. dubna 2016.
b) Žák je povinen si přinést ke zkoušce také kalkulačku a sadu rýsovacích potřeb.
1. Cizí jazyk – písemná část
a) Žák k písemné části může odevzdat cizojazyčný slovník ke kontrole, nejpozději však
do 30. dubna 2016.
Ústní část - obecně
2. Český jazyk a literatura – ústní část
Seznam literárních děl k ústní části – termín odevzdání je do 31. března 2016.
Pokud žák neodevzdá seznam literárních děl v termínu, bude si tahat otázku z 60 děl
školního seznamu.
Obsahová úprava:
- žák si vybírá k základní části 20 literárních děl ze školního seznamu:
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
- Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla
- Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
- Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie,
drama. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový
počet nabízených literárních děl je 60.
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Formální úprava:
- nadpis: Seznam literárních děl ke státní části ústní maturitní zkoušky z českého
jazyka a literatury pro rok 2014/2015 – doprostřed stránky a zvýraznit, písmo ARIEL,
velikost14
- zápis literárních děl, písmo ARIEL, velikost 12: např.
1. Zabiják, Emile Zola (19. století)
2. Kytice, Karel Jaromír Erben (19. století)
-

písmo: ARIEL, velikost 12
v závěru uvést třídu a jméno a příjmení, např. Třída: GY4
Jméno a příjmení: Jan Novák

V Ostravě dne 1. 9. 2015

Ing. Lenka Zdražilová
ředitel školy

