Informace k maturitě pro jarní období školního roku 2019/2020 pro 4A, 4B, 4D, 4S a 5E
MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým se upravují podmínky maturitních zkoušek
pro tento školní rok. Důležité body:















Didaktické testy proběhnou v jarním termínu:
 3. 5. 2021 matematika 8‐10,35 (prodloužení o 15 minut)
anglický jazyk 13,30‐15,50 (prodloužení o 10 minut)
 4. 5. 2021 český jazyk a literatura 8‐9,45 (prodloužení o 10 minut)
V případě, že se ve výše uvedených termínech žák nebude schopen zúčastnit testů
z důvodu karantény/nemoci Covid ‐19, bude mu umožněno přihlásit se na náhradní
termín DT ve dnech 14., 15. a 16. června 2021
Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v rámci konání DT budou zveřejněna MŠMT
ve standardním termínu do 31. března 2021
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do
profilové části maturitní zkoušky. V této části se bude konat pouze ústní zkouška.
Toto rozhodnutí platí i pro všechny náhradní a opravné termíny.
K maturitní zkoušce v jarním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku
k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020 řediteli školy a který prospěl v 1. pololetí školního
roku 2020/21
Žáci, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí 2020/21 hodnoceni
(klasifikováni) nebo byli hodnoceni nedostatečně (5), bude umožněno vykonat
zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. března
2021 – o toto musí žák zažádat ředitelku školy !!!
Pokud žák nezažádá o doklasifikaci nebo opravu, bude mu stanoven termín do 30. 6.
2021 a maturitní zkoušku bude konat v podzimním termínu
Cermat zpřístupní výsledky didaktických testů ředitelům škol 15. 5. 2021
PMZ 4ABD budou realizovány formou „Maturitní práce“, která bude realizována
samostatně pod konzultačním vedením pedagogů. Zadání bude předáno žákům
15.3.2021 a bude obsahovat povinné části ke zpracování. Pro třídy 4ABD se bude
jednat o realizaci přehlídkového modelu a pro 5E dámské letní šaty. Pokud to
epidemiologická situace dovolí 4BD obhájí práci a model v rámci ÚMZ. V opačném
případě ohodnotí maturitní komise povinnou prezentaci MP. Modely 4A a 5E
ohodnotí vyučující po odevzdání do 15. 5. 2021 a výslednou známku oznámí předseda
maturitní komise v rámci ÚMZ.
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