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ORGANIZACE DIDAKTICKÝCH TESTŮ  

SPOLEČNÉ  ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020 

  

Tento dokument vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ze zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech 

pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a z 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., a vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 

zkoušce ve školním roce 2019/2020 v platném znění. S tímto dokumentem jsou seznámeni všichni 

pedagogičtí pracovníci a všichni žáci konající maturitní zkoušku prostřednictvím informačního systému 

školy. Je také umístěn na webových stránkách školy. 

 

 

 

Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek ze zkušebních předmětů společné části podle § 78 a zkoušek 

profilové části podle § 79 školského zákona s tím, že podle § 22 zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné 

části zkouška ze zkušebního předmětu český jazyka a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí 

zkoušky konané formou písemné práce.  

 

Pokud má žák na základě podané přihlášky v jarním zkušebním období skládat v rámci opravné nebo 

náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky pouze dílčí část společné části konanou formou písemné 

práce, pak tuto část nekoná a platí, že se mu výsledná známka ze zkoušky z českého jazyka či cizího 

jazyka společné části maturity bude počítat pouze z výsledku didaktického testu a ústní zkoušky. 

Konkrétní poměr stanovuje vyhláška tak, že celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví 

váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek; v případě, že žák nekoná písemnou 

práci ve společné části, je hodnocen pouze z didaktického testu a ústní zkoušky; v případě zkušebního 

předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktické testu dvěma třetinami a hodnocení ústní 

zkoušky jednou třetinou. V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává 

didaktický test i ústní zkouška jednou polovinou.  

 

Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou 

dílčích zkoušek konaných formou ústní zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). 

 

 

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky: 

 

Pondělí 1. června 2020 

 8:00 - didaktický test – matematika 

 13:00 - didaktický test – anglický jazyk  

 

Úterý 2. června 2020  

 8:00 - didaktický test – český jazyk a literatura  

 

Středa 3. června 2020 

 9:00 - didaktický test – matematika + (probíhá na spádové škole)  

 

Didaktické testy se konají v učebnách podle rozpisu zveřejněném na hlavní školní nástěnce a 

v informačním systému Edookit.  

 

Výsledky didaktických testů oznámí Cermat řediteli školy nejpozději 7 dnů po dni konání didaktických 

testů, tj. v období od 8. do 9. června 2020.  
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Pravidla spojená s opravnými termíny maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2020 

 

Osoba, která byla přihlášena ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020, koná první 

opravnou nebo náhradní zkoušku podle speciálního zákona i v podzimním zkušebním období, tedy 

zejména bez písemné práce ve společné části. Přihlášku ke konání maturitní zkoušky v podzimním 

zkušebním termínu je nutné odevzdat do 25. července 2020.  

 

 

Hygienické podmínky konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky 2020 

 

1) Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

2) Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění. 

3) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

4) Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.  

5) Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

6) Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat  

7) Vždy po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

8) Rozsazení žáků do učeben a bude provedeno tak, aby v každé učebně konalo test nejvýše 9 

žáků. Rozmístění lavic umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky 1,5-2 m. 

9) Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí 

mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  

10) Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

11) Pokud má žák před testem příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci 

novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta 

čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji 

nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání testu řediteli 

školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout.  

12) Objeví-li se příznaky v průběhu testu, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní 

indispozice na straně žáka. Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se zkušebním 

maturitním komisařem, tato skutečnost se uvede do protokolu a ředitel školy informuje 

spádovou hygienickou stanici. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních 

dnů od termínu konání testu řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných 

případech ředitel školy prominout.  

 

 
 

V Uničově dne 13. 5. 2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Riedl  

ředitel školy 

 


