Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Maturitní zkouška
v jarním a podzimním termínu roku 2021 na Gymnáziu, Uničov, Gymnazijní 257
Úprava podmínek maturitní zkoušky a doplňující informace k maturitní zkoušce
pro vzdělávací obory 7941K41 Gymnázium (čtyřleté) a 7941K81 Gymnázium (osmileté)

Ředitel školy upravuje podmínky konání společné a profilové části maturitní zkoušky ve
školním roce 2020/2021. Úprava je provedena na základě opatření MŠMT, které přistoupilo k
zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí
školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem
vzdělávání distančním způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku
2020/2021.
Společná část maturitní zkoušky
1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve
dnech 3. – 5. května 2021.
2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u
cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
Konkrétně
 u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
 u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze
100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),
 u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze
120 minut na 135 minut.
Prodloužení se nebude týkat DT z matematiky rozšiřující, a to s ohledem na to, že se jedná o
specifickou nepovinnou zkoušku, kterou si žáci vybírají zejména v případech, kdy výsledek
zkoušky některé vysoké školy zahrnují do kritérií přijímacího řízení. Neúspěšné hodnocení
nepovinné zkoušky není na maturitním vysvědčení uvedeno a nemá vliv na celkové hodnocení
maturitní zkoušky. Prodloužení časového limitu na vypracování DT se bude týkat všech
maturujících, kteří v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou,
opravnou nebo náhradní zkoušku formou DT, včetně mimořádného termínu.
3. Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce
2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu
karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy
může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu
vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v
souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky
omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května
2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.

Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období. K mimořádnému termínu bude
žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný způsob může
být po dohodě s ředitelem školy považována i e-mailová komunikace bez zaručeného
elektronického podpisu.
Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 bude stanoven s
dostatečným časovým odstupem od řádného termínu, a to ve dnech 14., 15. a 16. června
2021.

Profilová část maturitní zkoušky
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové
části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní
zkouška.
Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve
školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní
zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního
zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli
konat písemnou práci). Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a
cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

V Uničově dne 5. 2. 2021

Mgr. Roman Riedl, v. r.
ředitel školy

