Podoba a průběh maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021
- úprava k 30. dubnu 2021
Milí maturanti,
na základě Opatření obecné povahy ze dne 28. dubna, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy budou
maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu probíhat následovně:
1. K maturitní zkoušce v jarním termínu bude připuštěn žák posledního ročníku maturitního oboru, který úspěšně
dokončil 1. pololetí školního roku 2020/2021. Žák, který byl z některého předmětu v 1. pololetí školního roku
2020/2021 hodnocen nedostatečně nebo byl nehodnocen, musí vykonat opravné nebo náhradní zkoušky do
30. června.
2. Pokud žák vykonáním opravných a náhradních zkoušek úspěšně ukončí 1. pololetí školního roku 2020/2021 do
31. března, bude připuštěn k maturitní zkoušce v jarním termínu. Žák, který úspěšně ukončí 1. pololetí školního
roku 2020/2021 od 1. dubna do 30. června, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním
zkušebním období.
3. Didaktické testy:
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v pondělí
24. května
– MAT, AJ
v úterý
25. května
– ČJL
ve středu
26. května
– NJ
Mimořádný termín konání didaktických testů bude od 7. do 9. července ve spádových školách.
V jarním i podzimním zkušebním období trvá didaktický test z českého jazyka a literatury 85 minut, z cizího
jazyka 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení. Didaktický test
z matematiky trvá 135 minut.
Žák, který se z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény nemůže účastnit konání
povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, může tuto zkoušku konat v mimořádném
termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání zkoušky společné části maturit podává žák řediteli školy
nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května, současně s omluvou z řádného termínu.
Období pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období je od 1. června
do 23. července, s výjimkou období pro konání praktické zkoušky, kterou lze konat od 19. dubna
do 27. srpna.
Žák nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Žák se může rozhodnout,
že tyto zkoušky vykoná dobrovolně, nebo vykoná dobrovolně jen jednu zkoušku. Pokud se žák této
dobrovolné zkoušky nezúčastní nebo jí vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného
předmětu hodnocen. Neúspěch nebude mít vliv na získání maturitního vysvědčení.
Pokud se žák rozhodne ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a/nebo ústní zkoušku z cizího jazyka
vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna.
Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky
posledního ročníku
Žákovský seznam literárních děl se nově odevzdává do 30. dubna. Toto opatření se vztahuje jen na žáky,
kteří se přihlásí k ústní zkoušce z ČJL.
K podzimnímu termínu konání maturitní zkoušky se žák přihlašuje nejpozději do 23. července.
Nově se navyšuje počet opravných zkoušek u každého druhu zkoušky na tři. První opravnou zkoušku lze
konat v mimořádném termínu, ještě v jarním zkušebním období.

Ing. Roman Bečka, ředitel školy

