
Nové informace pro žáky maturitních ročníků 

Základní informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021: 

1. Maturitní zkoušku může žák vykonat, pokud je řádně přihlášen k jarnímu termínu maturitní 

zkoušky a pokud prospěl v 1. pololetí posledního ročníku ze všech předmětů. Žákovi, který 

neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí, určí ředitel školy termín opravné zkoušky 

nebo termín k dokončení klasifikace tak, aby proběhla do 30. 6. 2021. Pokud žák požádá, 

umožní mu ředitel školy vykonat zkoušku nebo dokončení klasifikace do 31. 3. 2021. 

Opravná zkouška je komisionální. Pokud žák splní úspěšně klasifikaci za 1. pololetí 

do 31. 3. 2021, může konat maturitní zkoušku ještě v jarním zkušebním období. 

2. Prodlužuje se doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 

o 10 minut, u matematiky o 15 minut. 

3. Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se nekonají. 

Informace k výuce ve druhém pololetí školního roku 2020/2021  

MŠMT doporučilo, aby se ve výuce ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 soustředila 

pozornost především na přípravu k maturitní zkoušce. Konkrétní organizace pololetí však záleží 

na rozhodnutí školy, která organizuje vzdělávání v této mimořádné situaci. Naše škola poskytuje 

všeobecné vzdělání, předpokládá se další studium našich žáků na vysokých školách, proto budou 

žáci gymnázia hodnoceni ze všech předmětů, které jsou ve druhém pololetí vyučovány. Aby byla 

ale zohledněna mimořádná situace tohoto školního roku a žáci dostali podporu při přípravě 

k maturitní zkoušce, rozhodl ředitel školy následovně:  

1. 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. 

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

podpora přípravě na maturitní zkoušku. V případě potřeby může být navýšena hodinová 

dotace maturitního předmětu.  

- Výuka ČJ, seminářů z maturitních předmětů je povinná, výuka AJ, NJ, RJ je 

povinná pro maturující z uvedených předmětů a pro ostatní studenty nepovinná.  

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

3. 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. - 30. 4.2021 výuka dle zvláštního rozvrhu zaměřená na intenzívní přípravu na maturitní 

zkoušku 

31. 3 2021  odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého 

jazyka   

31. 3. 2021 předání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka standardizovanou 

jazykovou zkouškou 

23. 4. 2021 uzavření klasifikace maturitních předmětů 

26. 4. 2021 klasifikační porada 4. A, 8. A, 8. B 

3. – 5. 5. 2021 období konání didaktických testů společné části MZ 2021 

6. 5. 2021  konzultace podle rozvrhu 

7. 5. 2021  předání vysvědčení žákům 4. A, 8. A, 8. B 

10. – 14. 5. 2021 volno k přípravě na konání maturitní zkoušky 

17. – 20. 5. 2021 ústní maturitní zkoušky 
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