
Organizace jarního termínu maturitní zkoušky 2019/20 
 

 18. 5. 2020 – klasifikační porada pro 4. A a 5. DS 
 

 25. 5. 2020 – rozdávání vysvědčení – čas a organizace budou upřesněny 
 

 27. 5. 2020 - praktická maturitní zkouška – začátek dle rozdělení do skupin 
 

 1. 6. 2020 od 8. 00 – matematika – didaktický test 
 

 1. 6. 2020 od 13. 00 – anglický jazyk – didaktický test 
 

 2. 6. 2020 od 8. 00 – český jazyk – didaktický test 
 

 2. 6. 2020 od 13. 00 – německý jazyk - didaktický test 
 

 15. 6. – 19. 6. 2020 – ústní maturitní zkoušky 

 
 26. 6. 2020 – předání maturitního vysvědčení (pravděpodobný termín) - čas a 

organizace budou upřesněny 

 
 
Informace k hygienickým pravidlům průběhu maturitních zkoušek 
 
Před budovou školy se nesmějí žáci shromažďovat, musí mít nasazenou roušku a dodržovat 

odstupy 2 metry. 

Ihned po vstupu do školy jsou žáci povinni použít dezinfekci na ruce. Dezinfekční prostředky 

žák používá průběžně dle potřeby v rámci zachování co největší hygieny. Dávkovače 

s dezinfekčními prostředky jsou umístěny u vchodu do školy, ve třídách, na umyvadlech a 

toaletách. 

Roušku musí nosit žáci i učitelé po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy, kde se 

žáci zdržují minimálně.  

Každý žák musí mít s sebou sáček na uložení použité roušky, nesmí ji odkládat volně na lavici.  

Po dobu praktické maturitní zkoušky a didaktických testů, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, 

nemusí mít nasazené roušky. Stejně tak přítomný učitel. Po dobu průběhu ústní zkoušky 

nemusí mít žáci ani členové zkušební komise roušku.  

 

 

 

 



Informace o změně formy praktické maturitní zkoušky 

Praktická maturitní zkouška proběhne 27. 5. 2020. Forma praktické maturitní zkoušky byla 

z důvodu mimořádné situace pro jarní termín MZ upravena. Zkouška potrvá 120 minut a 

obsahuje pouze účetní část. Neobsahuje účtování na PC ani úpravu písemnosti na PC. Žáci 

jsou na praktickou maturitní zkoušku rozděleni do 4 skupin s odlišným začátkem zkoušky  - 

první skupina začíná v 9. 00 hodin. Rozpisy jednotlivých skupin i se začátkem zkoušky 

naleznete na nástěnce školy. Zároveň bude tato informace zaslána všem žákům na emaily, 

které uvedli na přihlášce k MZ. Žákům s uzpůsobenými podmínkami ke konání MZ bude čas 

na vykonání praktické MZ navýšen o 25 % (o 30 minut). 

 
Informace k didaktickým testům a hodnocení maturitních zkoušek 
 
Didaktické testy proběhnou 1. a 2. 6. 2020. Zpracování a vyhodnocení výsledků společné 
části MZ zajišťuje Centrum, které zpřístupní řediteli výsledky didaktických testů do 7 dnů po 
dni konání zkoušky, tj. 8. – 9. 6. 2020. Výsledky budou žákům zaslány na email. 
 
U maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se započítává do výsledné klasifikace 
didaktický test i ústní zkouška váhou 1/2.  
 
U maturitní zkoušky z cizího jazyka se započítává do výsledné klasifikace didaktický test 
váhou 2/3  a ústní zkouška váhou 1/3.  

 

Informace o ústní maturitní zkoušce 

Ústní MZ proběhne v týdnu od 15. do 19. 6. 2020. Rozpis MZ bude umístěn na nástěnce školy 

na konci května. Nebude zasílán žákům na email. Informace o rozpisu ústních zkoušek 

mohou žáci, kteří se účastní pouze této zkoušky, získat v kanceláři školy na konci května. 

Společné slavnostní zahájení MZ z důvodu zachování hygienických opatření nebude.  

V době konání ústních maturitních zkoušek není do školy povolen vstup doprovázejícím 

osobám. Do budovy budou mít přístup v omezené míře pouze osoby, které se v rámci zásady 

veřejnosti ústních maturitních zkoušek chtějí zkoušky zúčastnit. Tyto osoby musí dodržovat 

hygienická opatření stanovená školou, včetně podpisu čestného prohlášení. Vzhledem 

k velikosti třídy, ve které bude probíhat maturitní zkouška, žádá ředitel školy, aby byl počet 

těchto osob omezen na minimum, a jejich účast musí být dopředu oznámena.   

 
 
 
 
 


