
 

 

Č. j. 0060/2023 

 

Forma české maturitní zkoušky pro studenty v programu IB DP 

Formy ukončování studia  

Gymnázium a SOŠ Rokycany umožňuje žákům zakončit studium v programu IB DP třemi různými způsoby. 
Všechny tyto způsoby jsou v souladu s požadavky na ukončení českého středoškolského vzdělání s 
maturitou.    

I. IB DP Full Diploma  

Žák je přihlášen ke zkouškám IB v plném rozsahu (Full Diploma) a po jejich úspěšném absolvování získává 
vysvědčení o mezinárodní maturitní zkoušce IB. Pokud žák vykoná všechny části (společné i profilové) 
maturitní zkoušky z českého jazyka, získá i osvědčení o složení české maturitní zkoušky (maturitní 
vysvědčení). Žákům jsou uznány výsledky IB zkoušek jako nahrazení druhé zkoušky společné části a dalších 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky na základě uděleného rozhodnutí o souhlasu s odlišným 
způsobem ukončování vzdělání uděleným MŠMT s platností od 1. září 2022 (č. j. MSMT-7980/2022-5).  

Maturitní zkouška z českého jazyka: 

– žák absolvuje centrálně zadávaný didaktický test ve společné části MZ 
– v profilové části MZ pak žák absolvuje písemnou práci ve stejném formátu jako žáci ostatních 

gymnaziálních oborů; ústní část profilové MZ z ČJ proběhne ve stejném formátu jako u ostatních 
gymnaziálních oborů, je ovšem založena pouze na 13 literárních dílech probíraných v rámci jejich 
čtyřletého studia (pro absolventy v letech 2024 a 2025). 

Profilová MZ z ostatních předmětů, druhá zkouška společné části MZ 

- ostatní dílčí zkoušky profilové MZ a druhá zkouška společné části MZ jsou nahrazeny výsledky IB zkoušek 

Obhajoba maturitní práce 

- maturitní práce a její obhajoba je nahrazena tzv. Extended Essay (EE) dle formátu IB 

II. Maturitní zkouška podle §77 zák. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 177/2009 Sb. a jednotlivé 
IB zkoušky  

Žák vykoná všechny části MZ dle §77 zák. 561/2004 Sb. Obsah MZ v profilové části v jednotlivých 
předmětech je samozřejmě adaptován na učivo dané ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech a tzv. 
Course Outlines pro jednotlivé IB předměty.  

Zároveň může být registrován pouze k jednotlivým zkouškám v programu IB DP. Výsledky těchto 
jednotlivých zkoušek pak mohou nahrazovat druhou zkoušku společné části MZ nebo některé ze zkoušek 
profilové části MZ na základě uděleného rozhodnutí o souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělání 
uděleným MŠMT s platností od 1. září 2022 (č. j. MSMT-7980/2022-5).  

Maturitní zkouška z českého jazyka 

– žák absolvuje centrálně zadávaný didaktický test ve společné části MZ 
– v profilové části MZ pak žák absolvuje písemnou práci ve stejném formátu jako žáci ostatních 

gymnaziálních oborů; ústní část profilové MZ z ČJ proběhne ve stejném formátu jako u ostatních 
gymnaziálních oborů, je ovšem založena pouze na 13 literárních dílech probíraných v rámci jejich 
čtyřletého studia 

https://gsr.iczhost.cz/spslite/?wicket:interface=:11:navigation:mojeDokumenty:mojeDokumentyvyrizene::ILinkListener::


 

 

Profilová MZ z ostatních předmětů, druhá zkouška společné části MZ 

– u předmětů, ve kterých žák složil IB zkoušku, je maturitní zkouška nahrazena jejím výsledkem 
– ostatní zkoušky probíhají formou testů v českém jazyce (obsah profilových zkoušek je adaptován na 

učivo dané ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech) 

Obhajoba maturitní práce 

– formát práce odpovídá formátu Extended Essay (EE) dle IB 
– může být vypracována v českém nebo anglickém jazyce 
– obhajoba probíhá v českém jazyce 

III. Maturitní zkouška podle §77 zák. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Žák není registrován k žádné IB zkoušce a ukončuje studium absolvováním české maturitní zkoušky. Její 
obsah v jednotlivých předmětech je adaptován na učivo dané ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech a 
tzv. Course Outlines pro jednotlivé IB předměty. 

Maturitní zkouška z českého jazyka: 

– žák absolvuje centrálně zadávaný didaktický test ve společné části MZ 
– v profilové části MZ pak žák absolvuje písemnou práci ve stejném formátu jako žáci ostatních 

gymnaziálních oborů; ústní část profilové MZ z ČJ proběhne ve stejném formátu jako u ostatních 
gymnaziálních oborů, je ovšem založena pouze na 13 literárních dílech probíraných v rámci jejich 
čtyřletého studia (pro absolventy v letech 2024 a 2025). 

Druhá zkouška v rámci společné části MZ (M, AJ, NJ, ŠJ, …) 

– žák absolvuje centrálně zadávaný didaktický test ve společné části MZ 
– v profilové části MZ (jedná-li se o zkoušku z jazyka) žák absolvuje písemnou práci ve stejném formátu 

jako žáci ostatních gymnaziálních oborů; ústní část druhé zkoušky společné části MZ (jedná-li se o 
zkoušku z jazyka) proběhne ve stejném formátu jako u ostatních gymnaziálních oborů,   

Profilová MZ z ostatních předmětů  

– zkouška probíhá formou testů v českém jazyce (obsah zkoušky je adaptován na učivo dané ŠVP 
Inspirace a poznání v souvislostech) 

Obhajoba maturitní práce 

– formát práce odpovídá formátu Extended Essay (EE) dle IB 
– může být vypracována v českém nebo anglickém jazyce 
– obhajoba probíhá v českém jazyce 

Uvedený formát maturitní zkoušky z českého jazyka je platný pro žáky ukončující studium v roce 2024 a 
2025. Od roku 2026 dojde u maturitní zkoušky z českého jazyka k navýšení počtu literárních děl na 25.  

 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Zítek, zástupce ředitele školy, DPC 
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