Gymnázium
Pierra de Coubertina, Tábor
Náměstí Františka Křižíka 860
Tábor 390 01

Změny v konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 a
změny ve studiu od 1. 2. 2021
(vychází z Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021)

Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
 K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku.
 Žák, který je v 1. pololetí neklasifikován nebo neprospěl, může vykonat komisionální
zkoušku:
o Pokud zkoušku úspěšně vykoná do 30. června, může konat maturitní zkoušky
v podzimním termínu.
o Pokud o to žák požádá, umožní ředitel školy konání zkoušky do 31. března. Pokud
zkoušku úspěšně vykoná, může konat maturitní zkoušky v řádném jarním termínu.
o Zkouška je vždy komisionální.
 Žák, který je ve druhém pololetí před započetím maturitních zkoušek nehodnocen nebo
neprospěl, koná maturitní zkoušku. Hodnocení neprospěl ve druhém pololetí, nemá vliv
na úspěšné ukončení školy.
 Žák může požádat o opakování ročníku, pokud neprospěl (nově díky dodatku OOP může
požádat žák o opakování ročníku i když prospěl) ve druhém pololetí. V tomto případě se
zcela anulují všechny již složené maturitní zkoušky.
 Žák může požádat o opravnou zkoušku v předmětu, ve kterém neprospěl ve druhém
pololetí, zkouška se bude konat do 31. srpna 2021.

Vzdělávání žáků posledních ročníků školy po skončení jarních prázdnin
 Žáci se nejdéle do 1. března vzdělávají ve všech předmětech (matematika do 8. března)
v současném režimu.
 Nejpozději od 2. března (matematika od 9. března) bude prezenční nebo online výuka v
MS Teams povinná v předmětech, ve kterých žák maturuje. Vyučující uzavře výuku pro
nematurující žáky do výše uvedeného data. Maturující žáci pokračují dál. Pro maturanty
jsou povinné i všechny navštěvované semináře z jejich profilových předmětů (maturant
z biologie má povinné všechny biologické semináře včetně biomedicínského, maturant
z chemie má povinný jak seminář, tak cvičení, atp.).
 Nematurujícím studentům bude v předmětech, kam chodili na dobu dokončení pololetí
zadaná samostatná seminární práce. Její zadání a odevzdání bude tak jako doposud
vedeno v systému Bakaláři. V případě prezenční výuky může být zadána/odevzdaná ve
škole. Tato domácí seminární práce a podklady pro hodnocení získané do 1. 3. budou

IČO: 60061812 / IZO: 060 061 812 / REDIZO: 600 008 801 / Tel.: +420 381 252 142 / E-mail: skola@gymta.cz

www.gymta.cz

Gymnázium
Pierra de Coubertina, Tábor
Náměstí Františka Křižíka 860
Tábor 390 01






podklady pro hodnocení za 2. pololetí tohoto školního roku. Neodevzdání práce bude
vždy důvodem nehodnocení z daného předmětu.
Pro všechny žáky jsou povinné oba cizí jazyky, český jazyk a tělesná výchova.
Při dodání všech podkladů pro hodnocení budou žáci hodnoceni ze všech předmětů.
Žák, který nematuruje, může dobrovolně navštěvovat prezenční výuku a online hodiny
v MS Teams.
Žák, který nematuruje, může požádat do 1. 3. vyučujícího, zda se na něj může vztahovat
režim maturujícího žáka. Pokud učitel vyhoví, bude žák hodnocen jako maturant se všemi
požadovanými výstupy (zkoušení, testy, práce). Kombinace dobrovolného zapojení se do
výuky v módu maturant a hodnocení na základě seminární práce není přípustné.
Seminární práce se budou odevzdávat nejpozději do středy 16. dubna 2021.

Toto opatření vychází z metodického pokynu MŠMT a OOP ministerstva školství. Na základě
těchto materiálů může být vzdělávací program v posledním maturitním ročníku o některé
kapitoly seškrtán. Vyučující sdělí do 1. března, jaké učivo „nematuranti“ neproberou,
v případě, že se rozhodnou vypustit svůj nematuritní předmět. Na základě toho se žáci
rozhodnou, zda budou pokračovat dál normálně, nebo zvolí dokončení pololetí
vypracováním seminární práce. Účelem výše uvedených opatření je umožnit maturujícím
žákům se soustředit na své maturitní předměty a zároveň být hodnocen ze všech předmětů.
Maturitní změny se netýkají bilingvního studia. Režim po jarních prázdninách se týká všech
maturitních tříd.

Změny v konání maturitních zkoušek v jarním termínu školního roku 2020/2021


Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů
DT Český jazyk- celkový časový limit 85 minut
DT cizí jazyk – celkový časový limit 110 minut
DT matematika – celkový časový limit 135 minut
o
o
o
o
o



DT M – 3. května od 8:00
DT AJ – 3. května od 13:00
DT ČJ – 4. května od 13:00
DT M rozšiřující – 5. května od 8:00
DT ŠJ, NJ, FJ - 5. května od 13:00

Mimořádné termíny 14-16. června jsou ve stejném pořadí a časech zkoušek jako u
řádného termínu. Mimořádný termín DT je pro žáky, kteří se z důvodu
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karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu (žák doloží
důvody nepřítomnosti do 10. května řediteli školy – lékařská zpráva).






Písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny.
Při nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem je nutné dodat do 31. 3. doklad o
úspěšném složení certifikované zkoušky, nemusí to být nutně samotný certifikát, ale
doklad musí vydat organizace, kde skládáte zkoušku. Samotný certifikát je nutné
dodat nejpozději v den konání ústní zkoušky. Pokud certifikát nebude dodán
nejpozději v den zkoušky, bude maturant skládat ústní zkoušku.
Termín odevzdání maturitních prací k obhajobě maturitní práce z výtvarné výchovy
a programování je stanoven na úterý 6. dubna 2021

20. 2. 2021

RNDr. Petr Nývlt, Ph.D., ředitel školy
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