Změny v konání maturitních zkoušek v letošním školním roce a vzdělávání
ve 2. pololetí pro maturitní ročníky
(vychází z Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1)
1. Změny v konání maturitních zkoušek v jarním termínu školního roku 2020/2021
•

prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů,
DT Český jazyk – celkový časový limit 85 minut,
DT cizí jazyk – celkový časový limit 110 minut,
DT matematika – celkový časový limit 135 minut;

•

mimořádný termín pro konání DT pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19
nemohli dostavit k řádnému termínu (žák prokazatelně doloží důvody nepřítomnosti);

•

písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny.

2. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
•

k maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku;

•

žák, který je v 1. pololetí neklasifikován nebo neprospěl, může vykonat komisionální zkoušku:
-

pokud zkoušku úspěšně vykoná do 30. června, může konat maturitní zkoušky v podzimním
termínu,

-

pokud o to žák požádá, umožní ředitelka školy konání zkoušky do 31. března; pokud
zkoušku úspěšně vykoná, může konat maturitní zkoušky v řádném jarním termínu,

•

zkouška je vždy komisionální;

ve 2. pololetí žák navštěvuje povinně předměty nebo semináře k předmětům, ze kterých
bude skládat maturitní zkoušky (podle předmětů uvedených v přihlášce k MZ);

•

v žákově výběru předmětů musí být povinně jeden cizí jazyk a dále povinně žák navštěvuje
hodiny dějepisu;

•

pokud se žák přihlásí k účasti ve vyučovacích hodinách dalších předmětů, stávají se tyto
předměty pro něj povinnými;
Příklad: žák se přihlásil k MZ z ČJ, AJ, BI, MA, CH. Navštěvuje povinně ČJ, AJ, AJK, BI, BIS, MA,
MAS, CHS. Dobrovolně se přihlásí k OZ. Těchto 9 předmětů je pro něj povinných, na vysvědčení
bude mít 9 známek.

•

přihlašování k předmětům proběhne od 5. do 8. 2. do 9:00 hod. formou vyplnění on-line
přihlašovacího dotazníku (možné konzultování v případě rozvrhové kolize se zástupcem
ředitelky);

•

časová dotace všech navštěvovaných předmětů je stanovena od 15. 2. pro distanční i
prezenční výuku plným rozsahem řádného rozvrhu;

•

celkové hodnocení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení navštěvovaných
vyučovacích předmětů;

•

pravidla pro hodnocení předmětů za 2. pololetí se nemění (viz školní řád).
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