Reforma gymnázia
Nová maturita

Důvody vzniku této refomy :









Zjednodušení velmi složité organizace zkoušky
Zrušení specializací/sérií ES, L a S
Motivace studentů k pravidelnému samostudiju
Snazší orientace při výběru zaměření (adaptované individualné)
Důraz na všeobecný kulturní přehled studentů společný pro všechna
zaměření
Specializované předměty (dle zaměření studenta) v ročníku 1ère a
Terminale
Volitelné předměty doplňující studijní zaměření studenta

Kalendář :
Školní rok 2019




Nový koncept rozvhů hodin a nové studijní programy pro třídy 2nde a
1ère
Ročník Première : 2 a 3 trimestr 2019-2020 : dvě série společných
testů – průběžné zkoušení
Třídy 1ère červen 2020 : první část maturit, zkouška z Francoužštiny

Školní rok 2020





Nový koncept rozvhů hodin a nové studijní programy pro třídy
Terminale
2 trimestr 2020/2021 : 1. série společných testů – průběžné zkoušení
2021: dvě písemné zkoušky z volitelných předmětů se specilalizací
Červen 2021: písemná zkouška z filozofie a ústní zkouška z předmětů
se specializací

Třída Seconde (první ročník gymnázia)
Individuální podpora žáků


Každý žák bude mít možnost individuální podpory (osobního
doprovodu) adaptované na jeho potřeby, zejména k ustálení
(zdokonalení) psaného a ústního projevu

Individuální podpora žáků zahrnuje pomoc při
výběru budoucího zaměření



Abychom pomohli žákům s formulací jejich budoucího
studijního zaměření
S ohledem na budoucí studium, je nezbytní se studenty zvolit
3 vhodné obory se specializací v ročníku 1ère (druhý ročník
gymnázia)

Třída Seconde : studijní obory
Společné předměty pro všechny žáky







Francoužština
4h
Dějepis/zeměpis
3h
Cizí jazyky 1a 2
5h30
Matematika
4h
Informatika a nové technologie 1h30
Ekonomické a sociální vědy
2h






fyzika – chemie
Přírodopis
Sport a tělovýchova
Občanská výchova

Individuální podpora žáků
Volitelné studijní obory (1 obor na výběr)





Cizí jazyk 3 :
Historie umění
Kinematografie
Jazyky a antická kultura, latina

3h
3h
3h
3h

3h
1h30
2h
0h30

Třída 1ère (druhý ročník gymnázia)
Co přinese reforma nového


Žáci si vyberou 3 studijní obory se specializací, které budou
průběžně prohlubovat (4hodiny pro každou specializaci)



Na konci 1ère, si žáci ze třech studijních oborů vyberou
konkrétní dva (každý obor, obsahem 4hodiny) a budou v nich
pokračovat v posledním ročníku (Terminale).

Třída 1ère (druhý ročník gymnázia)
Společné předměty pro všechny žáky








Francouzština
Dějepis/zeměpis
Občanská výchova
Cizí jazyky A a B
Vědecké předměty
Informatika a nové technologie
Sport a tělesná výchova
Celkem : 16 hodin týdně

4h
3h
0h30
4h30
2h
1h30
2h

Třída 1ère (druhý ročník gymnázia)

Specializované předměty (Povinně Volitelné předměty)
žáci si vybírají 3 volitelné předměty









Humanitní vědy, literatura, a filosofie
Literatura, jazyk a antická kultura – Latina
Jazyk, literatura a kultura a reálie – Angličtina
Zeměpis-dějepis, geopolitika a politické vědy
Socialní a ekonomické vědy
Matematika
Fyzika a chemie
Přírodní vědy

Celkem : 12 hodin týdně

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

Třída 1ère (druhý ročník gymnázia)
Nepovinně volitelné předměty

Slouží k tomu, aby student rychleji a lépe ziskal informace a vědomosti pro příští
specializované studium na vysoké škole




Cizí jazyk
Umění
Jazyk, literatura a Antická kultura – Latina

Celkem : 3 hodin týdně

Zavěrečný maturitní ročník
(Terminale )
Společné předměty pro všechny žáky







Filosofie
Zeměpis - dějepis
Občanská výchova
Živý jazyk A a živý jazyk B
Vědecké předměty
Tělesná výchova
Celkem : 16 hodin týdně

4h
4h
0h30
4h30
2h
2h

Zavěrečný maturitní ročník
(Terminale )
Specializované předměty (Povinně Volitelné předměty)
žáci si vybírají 2 volitelné předměty









Humanitní vědy, literatura, a filosofie
Literatura, jazyk a antická kultura – Latina
Jazyk, literatura a kultura a reálie – Angličtina
Zeměpis-dějepis, geopolitika a politické vědy
Socialní a ekonomické vědy
Matematika
Fyzika a chemie
Přírodní vědy

Celkem : 12 hodin týdně

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

Zavěrečný maturitní ročník
(Terminale )
Maximálně 2 nepovinně volitelné předměty
Pokračovaní ve specializaci vybrané v ročníku 1ère




Cizí jazyk
Umění
Jazyk, literatura a Antická kultura – Latina
Celkem : 3 hodin týdně

Jeden nepovinně volitelný předmět navíc :




Právo v dnešním světě
Matematika (úroveň expert) (pouze pro studenty, kteří si v Terminale vybrali
povinně volitelnou matematiku)
Matematika navíc (pouze pro studenty, kteří si v Terminale NEvybrali povinně
volitelnou matematiku)
Celkem : 3 hodin týdně

Nová maturita
Zkoušky, které žáci skladají v ročníku Terminale a v Première tvoří
výslednou známku z maturity (BAC) ze 60%



První část maturity (epreuve anticipée ve tříde première) – písemná a ustní
část z Francoužštiny
4 zkoušky v ročníku Terminale : dvě zkoušky ze specialit, jedna zkouška z
filosofie a jedna ústní zkouška

Průběžné hodnocení (contrôle continu) představuje zbylých 40%
vysledné známky z maturity (BAC)



10% tvoří znamky na vysvědčení (bulletins) z ročníku première a Terminale,
toto opatření má podporovat pravidelné a soustavné samostudijum
30% tvoří známky získané při písemných pracích v průběhu ročníku Première
a Terminale, toto opatření má studenty motivovat v jejich vybraných doménách
( volitelných předmětech)

Opravný termín maturitní zkoušky
Student, který dostane 8 nebo více a zaroveň 10 a méně bodů (mezi osmi a deseti body včetně) z maturity (BAC)
má možnost opravného termínu maturitní zkoušky, ta se skládá :
Ze dvou ustních zkoušek z předmětů, ze kterých v řádném termínu maturit psal písemnou zkoušku
(Francouzština, filosofie, jeho specializace)

