
Aktualizované informace k výuce a maturitní zkoušce 2020/2021  

 

Do 19. 3. 2021 bude probíhat výuka dle platného rozvrhu, budou vyučovány všechny předměty.  

Do pátku 19. 3. 2021 uzavřou vyučující klasifikaci u těch předmětů, ze kterých žák nematuruje.  

Od 22. 3. 2021 bude výuka probíhat dle zvláštního rozvrhu a bude poskytnuta maximální podpora 

přípravě na maturitní zkoušku.  

Výuka ČJ zůstává povinná pro všechny studenty, neboť´ vykonávají DT.  

Výuka seminářů z maturitních předmětů je povinná. 

Výuka AJ, NJ, RJ je povinná pro žáky, kteří vykonávají didaktický test uvedených předmětů 

 a pro ostatní studenty je nepovinná.                                                  

Literární seminář a konverzace z cizího jazyka jsou povinné pro žáky konající ústní zkoušku  

z ČJ a cizího jazyka.    

Účast v dalších předmětech, ze kterých žák nematuruje, je nepovinná.  

 

Časový harmonogram druhého pololetí je tedy následující:  

do 19. 3. 2021 výuka všech předmětů dle rozvrhu  

19. 3. 2021 uzavření klasifikace u těch předmětů, ze kterých žák nematuruje  

22. 3. – 18. 5.2021 výuka dle rozvrhu zaměřená na intenzívní přípravu na maturitní zkoušku  

30. 4. 2021 odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro žáky konající ústní zkoušku z českého 

jazyka  

30. 4. 2021 předání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka standardizovanou jazykovou 

zkouškou (formulář žádosti je k dispozici na webu GKM) 

30.4.2021 termín pro předání písemné informace řediteli školy o rozhodnutí žáka vykonat maturitní 

zkoušku z českého jazyka nebo z cizího jazyka příp. obou zkoušek navazující na společnou část 

maturitní zkoušky 

14. 5. 2021 uzavření klasifikace maturitních předmětů  

17. 5. 2021 klasifikační porada 4. A, 8. A, 8. B 3.  

19. 5. 2021 předání vysvědčení žákům 4. A, 8. A, 8. B 10.  

24. - 26. 5.2021 období konání didaktických testů společné části MZ 2021  

20. -21. 5., 27. - 31. 5. 2021 volno k přípravě na konání maturitní zkoušky  

1. - 4. 6. 2021 ústní maturitní zkoušky 

 


		2021-03-17T13:07:28+0100
	Mgr. Josef Havela




