
Struktura maturitní zkoušky na Gymnáziu Jakuba Škody pro rok 2020 - 21

PROFILOVÁ ČÁSTSPOLEČNÁ ČÁST
didaktický test ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Český jazyk a literatura (povinná, ústní zkouška)

Cizí jazyk (povinná, ústní zkouška), možno nahradit certifikovanou zkouškou *

Další cizí jazyk (volitelná, ústní zkouška), možno nahradit certifikovanou zkouškou *

Matematika (volitelná, ústní zkouška - pouze, pokud z ní nematuroval ve společné části)

SV, D, Ge, F, Ch, Bi, Inf, VV (volitelná, ústní zkouška)POVIN
NÁ

1.

2. Cizí jazyk nebo Matematika  (didaktický test)

Český jazyk a literatura (didaktický test)

1. -4.

Cizí jazyk (pokud neměl/a v povinné části) Další cizí jazyk (volitelná, ústní zkouška), možno nahradit certifikovanou zkouškou *

Matematika (pokud neměl/a v povinné části) Matematika (ústní zkouška - pouze, pokud z ní nematuroval ve společné části)

Matematika rozšiřující SV, D, Ge, F, Ch, Bi, Inf, VV (ústní zkouška)

* Nahrazení zkoušky z cizího jazyka:

Poznámky:

- didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti

- žák musí maturovat alespoň z jednoho cizího jazyka

- v profilové části lze zvolit pouze předmět, jehož součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících činí podle ŠVP alespoň  4 hodiny týdně

Termíny:

Odkazy: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska 

https://www.msmt.cz/file/54074/

https://www.msmt.cz/file/55063/

https://www.msmt.cz/file/55059/

Didaktické testy řádný termín: 24. - 25. května 2021 (24. května M a AJ, 25. května ČJ), výsledky nejpozději 7. června 2021

Didaktické testy mimořádný termín (pro žáky s onemocněním COVID nebo v nařízené karanténě, případně pro žáky, kteří neuspěli v řádném termíu a vykonávali dobrovolnickou práci): 7. - 8. července 2021 

(7. července M a AJ, 8. července ČJ), výsledky nejpozději 19. července 2021

Ústní zkoušky řádný termín: 1. - 4. června 2021 - oktávy, 7. - 10. června 2021 - 4. ročníky

Jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo vyšší podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

- hodnocení zkoušky z cizího jazyka a českého jazyka a literatury tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (100% váhy) 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021 pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2021 pro konání maturitní zkoušky v 

podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

3.-5. 5.-6.

NEPOVIN
NÁ

Pokud nelze dodat k termínu žádosti originál dokladu nebo jeho úředně ověřenou kopii, lze použít jiný doklad o vykonání zkoušky (např. potvrzení instituce, u které zkoušku konal)

a originál dokladu nebo jeho úředně ověřenou kopii žák předloží nejpozději 5 dnů před konáním zkoušky. Pokud doklad nepředloží, ústní zkoušku koná.

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska
https://www.msmt.cz/file/54074/
https://www.msmt.cz/file/55063/
https://www.msmt.cz/file/55059/

