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Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání v Gymnáziu Třebíč ve školním roce 

2019/2020 

 
Letošní maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který nabyl účinnosti dnem publikování ve Sbírce 
zákonů, a to 27. března 2020 pod č. 135/2020 Sb. a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní 
zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení 
všech výše uvedených zkoušek. 
 
A Rozhodné termíny událostí souvisejících s maturitní zkouškou ve vztahu ke scénáři uvolňování opatření ve 
středních školách 

Maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., lze nejdříve konat 21. den po znovuobnovení osobní přítomnosti 
žáků na středním vzdělávání ve škole, tedy nejdříve od pondělí 1. června 2020 (§ 20). Toto pravidlo se týká všech 
součástí společné i profilové části maturitní zkoušky kromě dvou výjimek: maturitní práce a její obhajoby před 
zkušební komisí a praktické zkoušky.  

 

B Podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce 

Podle nové právní úpravy mohou v jarním zkušebním období maturitní zkoušku konat osoby, které podaly 
přihlášku:  

a) k maturitní zkoušce pro toto období,  
b) k opravné nebo náhradní zkoušce pro toto období, nebo  
c) z důvodu opakování zkoušky nebo její části na základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o přezkumu průběhu 
a výsledků maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona.  

Maturitní zkoušku koná každý žák přihlášený k maturitní zkoušce bez ohledu na to, zda ukončil poslední ročník 
vzdělávání úspěšně či nikoliv. 

 

C Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky 

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení 
maturitní zkoušky budou zveřejněna na webových stránkách MŠMT a Centra. 

V rámci kritérií pro konání zkoušek z českého jazyka a literatury a cizích jazyků jsou kritéria upravena tak, že se do 
nich nezapočítávají zkoušky konané formou písemné práce. 

Pokud žák koná maturitní zkoušku v řádném termínu, výsledné hodnocení se v případě komplexních zkoušek z 
českého jazyka a literatury a z cizích jazyků stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných v jednotlivých 
dílčích zkouškách, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek (v pořadí didaktický test : ústní zkouška): 

a) Český jazyk a literatura   1 : 1  
b) Cizí jazyk     2 : 1  

V rámci vyhlášených kritérií pro školní rok 2019/2020 budou také upravena kritéria pro podzimní zkušební období 
maturitní zkoušky.  
 
D Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

Vyhlášená kritéria pro konání profilové části maturitní zkoušky se nemění.  
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E Společná část maturitní zkoušky – konání didaktických testů 

První den konání jednotného zkušebního schématu (pondělí 1. června 2020)  

   8:00 - didaktický test – matematika, francouzský jazyk  

 13:00 - didaktický test – anglický jazyk  

Druhý den konání jednotného zkušebního schématu (úterý 2. června 2020)  

   8:00 - didaktický test – český jazyk a literatura  

 13:00 - didaktický test – německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk  

Třetí den konání jednotného zkušebního schématu (středa 3. června 2020)  

 9:00 - didaktický test – Matematika +  

Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek 
konaných formou ústní zajišťuje Centrum. 

 

F Zpřístupnění výsledků didaktických testů ze strany Centra řediteli školy  

Centrum nejpozději 7 dnů po dni konání didaktických testů, tj. v období od 8. do 9. června 2020, zpřístupní řediteli 
školy výsledky didaktických testů prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období. 

 

G Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky 

Konkrétní termíny určí ředitel školy v souvislosti s vyhlášeným časovým schématem ministerstvem.  

Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola. 

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní 
komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. 

Centrum uvolní maturitní vysvědčení školám, vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění všech výsledků 
za danou třídu. 

 

H Podání žádostí o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky 

Na rozdíl od úpravy ve školském zákoně mohou žáci dle nového zákona podávat žádosti o přezkoumání výsledku 
nebo průběhu maturitní zkoušky krajskému úřadu nebo ministerstvu v upravené lhůtě do 20 dnů po dni, kdy konají 
poslední část maturitní zkoušky. 

 

Více informací najdete na webových stránkách Cermatu: 

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/384-msmt-zverejnilo-jednotne-zkusebni-schema-a-kriteria-
hodnoceni 

 

 

Třebíč 18. 5. 2020         Alice Burešová 

            ředitelka školy 
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